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Cały problem wynika z właściwości sygnałów audio. Przykład na rysunku 1 pokazuje fragment wykresu czasowego pewnego przebiegu muzycznego. Jak widać,
chodzi o przebiegi zmienne o skomplikowanych kształtach. A to oznacza, że
są mieszaniną sinusoidalnych składowych
o różnych częstotliwościach. Mowa ludzka obejmuje częstotliwości z zakresu
około 100Hz do 10kHz, muzyka, zwłaszcza elektroniczna, 20Hz...20kHz, natomiast młody, zdrowy człowiek słyszy
dźwięki o częstotliwościach od około
20Hz do 16...19kHz, a w starszym wieku
górna granica obniża się do 10...13kHz.
Sygnały audio są więc mieszanką sygnałów o najróżniejszych częstotliwościach
i amplitudach, gdzie poszczególne składniki pojawiają się i znikają. To wszystko
poważnie utrudnia pomiar.
Pojawia się też pytanie, co tak naprawdę
należałoby mierzyć?
Bo można na przykład mierzyć wartość szczytową, czyli maksymalne wartości, jakie przybiera przebieg co jakiś
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Specyfika sygnałów audio

czas. Można też mierzyć wartość skuteczną. Można byłoby mierzyć wartość średnią, czy to oryginalnego przebiegu, czy
raczej średniej wartości bezwzględnej, po
jego wyprostowaniu.
Nie ma problemu z pomiarem różnych „czystych” i ciągłych sygnałów. Dla
takich przebiegów mamy ściśle określone
zależności między wartością szczytową
(amplitudą), wartością skuteczną i wartością średnią. Dla podstawowego, czyli
sinusoidalnego przebiegu przedstawia je
rysunek 2. Stosunek wartości szczytowej (amplitudy) do wartości skutecznej
nazywany jest współczynnikiem szczytu
(ang. crest factor, w skrócie CF). Z kolei
stosunek wartości skutecznej do wartości
średniej (półokresowej, czyli przebiegu
wyprostowanego) to współczynnik kształtu (ang. form factor, w skrócie FF). I tak
dla najpopularniejszych ciągłych przebiegów, wynoszą one
sinusoidalny:
CF=1,414, FF=1,111
trójkątny:
CF=1,732, FF=1,155
prostokątny:
CF=1,000, FF=1,000
piłokształtny:
CF=1,732, FF=1,155
W przypadku takich „czystych”, jednorodnych sygnałów można zmierzyć
dowolną z trzech wartości (szczytową,
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Rys. 1

stacje telewizyjne i radiowe dostosowały
się do wymogów rozporządzenia. Dziś
głośność reklam nie irytuje.
Wcześniej problem dawał o sobie znać
przez co najmniej kilka lat i dotyczył nie
tylko polskich stacji telewizyjnych, ale
całego świata. Także Czytelnicy EdW
niewątpliwie doświadczali tego nieprzyjemnego zjawiska, ale zapewne bardziej
interesują ich techniczne aspekty tego
zagadnienia. A aspekty te okazują się
bardzo interesujące. Zwłaszcza jeśli prześledzi się je w ujęciu technicznym oraz
historycznym.
Kluczową sprawą okazują się przy tym
właściwości użytych mierników wysterowania. A to zagadnienie tylko na pozór
może wydawać się proste.
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Jeszcze niedawno doświadczaliśmy nieprzyjemnie dużych różnic głośności podczas oglądania telewizji. Wprawdzie nadal
poziom głośności fonii poszczególnych
stacji i programów bywa różny, czego
doświadczają zwłaszcza oglądający telewizję satelitarną i kablową. Jednak w stacjach krajowych nie jesteśmy już zaskakiwani tym, co przez lata było powszechne
– że głośność reklam była dużo większa
niż głośność normalnego programu telewizyjnego. Spece od reklamy i zleceniodawcy reklam wychodzili z założenia, że
czym głośniejszy dźwięk, tym lepiej treść
reklamy dotrze do odbiorców. Skutkowało
to irytacją i próbą jak najszybszego przełączenia na inny kanał. Być może efekt
był odwrotny od zamierzonego, a może
jednak takie działanie było głęboko przemyślane. Kilka lat temu głośność reklam
w telewizji i w radiu wróciła do normy i to
wcale nie z dobrej woli nadawców i reklamodawców. Zostało to wymuszone przez
wprowadzenie odpowiednich przepisów.
W naszym kraju od około dziesięciu lat próbowano coś zrobić z problemem nadmiernej głośności reklam, żeby
wspomnieć interwencje rzecznika praw
obywatelskich w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Jednak dopiero
w połowie czerwca roku 2010 w naszym
kraju zaczęło obowiązywać rozporządzenie KRRiT, regulujące problem głośności
reklam i przewidujące ogromne kary za ich
nadmierną głośność. W roku 2011 uściślono zasady nadawania reklam i audycji
„reklamopodobnych”. Stopniowo polskie
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według rysunku 6. Miernik wartości skutecznej wykonuje na sygnale dość złożoną
operację matematyczną

R2. R2 określa szybkość i czas ładowania
– ataku (attack time),
a R1+R2 określają
ZVNDĨQLN
szybkość i czas roz- obejmującą wyciąganie pierwiastka kwaRys. 6
ładowania – zaniku dratowego (ang. root), a wcześniej całkowskazań (decay time).
wanie, czyli uśrednianie (ang. mean) oraz
W praktyce stosowano i nadal się sto- podnoszenie do kwadratu (ang. square).
suje tego rodzaju proste mierniki z jedną Stąd mamy popularny skrót: RMS, oznatylko diodą. O tym, czy będą to mierniki czający wartość skuteczną, a także mierwartości średniej, czy szczytowej, decydu- niki wartości skutecznej.
je stosunek wartości R1/R2 – rysunek 5a.
Miernik wartości szczytowej często reali- Nie tylko RMS...
zuje się bez rezystora R2, według rysunku Okazuje się jednak, że „goły” miernik
5b – wtedy stała czasowa R1C1 określa wartości skutecznej sygnału (RMS) też
niejako czas opadania (pamiętania).
nie pokazuje głośności, ponieważ probPraktyka świadczy jednak, że ani wska- lem pomiaru głośności jest zdecydowazania jednego, ani drugiego typu takiego nie bardziej skomplikowany. Głośność to
miernika nie mają ścisłego związku z głoś- subiektywne wrażenie ludzkiego zmysłu
nością. Nieco lepszy związek wskazań słuchu. Owszem, moc sygnału ma tam
z głośnością mają mierniki, gdzie rezy- duże znaczenie, ale w grę wchodzi też
story R1 i R2 mają bardziej zbliżone do szereg innych ważnych czynników, w tym
siebie wartości. Jednak żadna kombinacja specyficzne właściwości ludzkiego zmyrezystorów R1, R2 i kondensatora nie da słu słuchu.
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Tu zapewne część Czytel
ników przytomnie zauważy, że
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skuteczną lub średnią) i wyliczyć pozostałe. Natomiast w przypadku szybkozmiennych, skomplikowanych sygnałów audio,
współczynnik szczytu i współczynnik
kształtu będą mieć różne wartości, zależnie od tego, czy to będzie mowa, czy
rozmaite rodzaje muzyki. Pomiar
wartości szczytowej takich różnorodnych sygnałów nie będzie
mówił praktycznie nic o wartości
skutecznej czy średniej. Problem
ilustruje w uproszczeniu rysunek
3 – niewątpliwie przebiegi o jednakowej
amplitudzie mają odmienne właściwości
„energetyczne”. Podobnie pomiar wartości średniej niewiele powie o wartości
szczytowej i skutecznej.
Tu trzeba wspomnieć, że najłatwiej
jest zmierzyć wartość szczytową oraz
średnią. Dawniej wykorzystywano do
tego mierniki wskazówkowe prądu stałego (magnetoelektryczne). W układzie
z rysunku 4a, na rezystorze R1 o niewielkiej wartości występuje tętniący przebieg
jednokierunkowy wyprostowany pełnookresowo (pomijamy spadek napięcia
na diodach), a dodatkowy obwód R2C1
z rezystorem R2 o dużej wartości uśrednia go. Na wyjściu otrzymujemy napięcie
stałe, odpowiadające wartości średniej
(wyprostowanego) przebiegu zmiennego.
W układzie z rysunku 4b, na rezystorze
R1 też w zasadzie powinien występować
przebieg wyprostowany dwupołówkowo,
jednak z uwagi na bardzo małą wartość
rezystancji szeregowej R2, w szczytach
przebiegu kondensator C1 szybko się
ładuje, natomiast w chwilach, gdy przebieg ma mniejszą wartość, kondensator
pomału rozładowuje się przez rezystor
R1 o dużej wartości. Układ niejako zapamiętuje maksymalne wartości – otrzymujemy miernik wartości szczytowej. Ale
wtedy zignorowane zostaną bardzo krótkie impulsy, krótsze niż wartość stałej
czasowej R2C1. Zwróć uwagę, że układy
różnią się tylko stosunkiem wartości R1,
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Podstawy
I tak koniecznie trzeba wspomnieć o tzw.
krzywych jednakowej głośności. Zjawisko
to było intensywnie badane przez różnych
uczonych. Rysunek 7 pokazuje takie krzywe
według aktualnej normy ISO oraz według
wcześniejszych badań Munsona-Fletchera.
Inni badacze otrzymali jeszcze inne wyniki,
czemu wcale nie należy się dziwić, bowiem
każdy człowiek ma słuch o nieco innych
właściwościach, a takie uniwersalne krzywe przedstawiają średnią subiektywnych
wrażeń pewnej grupy osób, testowanych
w określonych warunkach. W każdym razie
niekwestionowaną specyfiką ludzkiego słuchu jest to, że przy cichszych dźwiękach
zdecydowanie słabiej reaguje on na dźwięki
najniższe i najwyższe. Wypływa z tego
wniosek, że zależnie od głośności, trzeba
uwzględniać różne charakterystyki częstotliwościowe naszego słuchu.
Ponadto słuch, podobnie jak i inne
zmysły, ma charakterystykę logarytmiczną (prawo Webera-Fechnera). Można
przyjąć, że wrażenie głośności jest proporcjonalne do logarytmu mocy. Miara
logarytmiczna to dobrze nam znana miara
decybelowa, lecz wrażenie głośności nie
odpowiada wprost decybelom poziomu
czy natężenia dźwięku. Miernik głośności
Rys. 8
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powinien więc być wyskalowany
Rys. 9
w jakichś jednostkach głośności,
a nie w decybelach.
W literaturze można znaleźć
informacje, że podwojenie głośności wymaga zwiększenia mocy
o 6dB, czyli 4-krotnie. Ale wiele
innych źródeł podaje, że dwukrotne zwiększenie głośności osiąga
się przy zwieszeniu mocy o 10dB,
czyli 10-krotnie. To godny dokładniejszej analizy kolejny szeroki temat,
gdzie w grę wchodzi kilka czynników.
W podręcznikach można łatwo znaleźć opisy i definicje takich jednostek
jak fon i son. Fon to jednostka (subiek- ciach. Ilustruje to rysunek 9 – wykres zawietywnego) poziomu głośności, uwzględ- rający informacje o częstotliwości, amplituniająca krzywe z rysunku 7. Jeden fon dzie w czasie wypowiadania jednego tylko
odpowiada poziomowi głośności dźwięku krótkiego słowa.
Głośność zależy też od ilości i długości
o częstotliwości 1kHz i poziomie ciśnienia akustycznego 1dB. Dla częstotliwości przerw. Okazuje się, że przerwy, czyli okre1kHz fony odpowiadają więc decybelom sy ciszy, mają duży wpływ na subiektywnie
poziomu ciśnienia dźwięku (SPL). Dla odczuwaną głośność i jest to zależność inna,
innych częstotliwości trzeba uwzględniać niż wskazywałby miernik wartości skuteczczułość ucha. Natomiast jednostka głoś- nej RMS. W elektronicznym mierniku głośności son opiera się na potwierdzonym ności należałoby dodatkowo uwzględnić
empirycznie założeniu, że wrażenie dwu- właśnie okresy ciszy (małej głośności).
krotnego zwiększenia głośności osiąga się
Kolejną specyficzną cechą ludzkiego
przy zwiększeniu poziomu głośności o 10 słuchu jest tzw. maskowanie. W sumie
fonów. 1 son odpowiada 40 fonom przy chodzi o to, że silny sygnał o jakiejś czę1kHz. W literaturze można znaleźć skale stotliwości niejako przykrywa i maskuje
i wykresy jak na rysunku 8.
słabsze sygnały o zbliżonych częstotliAle zarówno fony, jak i sony nie rozwią- wościach. Nie słyszymy tych sąsiednich
zują problemu pomiarów głośności, bowiem składników i nie wpływają one na odczujuż ze swej definicji dotyczą pojedynczych waną głośność, a wynika to z zasady dziaczęstotliwości – pojedynczych, ciągłych łania ludzkiego zmysły słuchu. Ściślej
tonów. Tymczasem rzeczywiste sygnały biorąc, jeżeli więc w sygnale audio zawaraudio, zarówno muzyki, jak i mowy, zupeł- te są składniki o zbliżonych częstotliwośnie nie przypominają pojedynczych, ciągłych ciach, należałoby je mierzyć inaczej niż
tonów, tylko są skomplikowaną mieszanką składniki o częstotliwościach znacznie się
dynamicznie pojawiających się i zanikają- różniących. Ale to jest subtelny szczegół,
cych składników o różnych częstotliwoś- który w praktyce można pominąć.
W każdym razie subiektywnie odczuA
M
A
wana głośność zależy w skomplikowany sposób zarówno od mocy sygnału
akustycznego i ciśnienia dźwięku, jak
też od częstotliwości oraz „przerywistości” sygnału i jego zawartości spektralnej
(struktury widmowej). Jeżeli więc chcemy skonstruować elektroniczny miernik
głośności, stajemy przed bardzo trudnym
zadaniem, bowiem miernik taki musiałby
odwzorować wiele specyficznych cech
naszego zmysłu słuchu. Dawniej realizacja tak skomplikowanego zadania była
po prostu niemożliwa. Wykorzystywano
prostsze rozwiązania. Dopiero niedawno
temat wrócił z dużą siłą właśnie z powodu
problemów z głośnością reklam. Zanim
omówimy szczegóły, w następnym odcinku zajmiemy się dawnymi sposobami
pomiaru „siły” sygnałów audio.
Piotr Górecki
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100% modulacja AM

tecznym, bowiem mały będzie stosunek
sygnał–szum. Natomiast „od góry” przy
zbyt dużych sygnałach grozi przesterowanie i przykre zniekształcenia. Problem
przesterowania był i jest mniej ostry we
wzmacniaczach lampowych, ponieważ są
one zasilane dużymi napięciami i przekroczenie optymalnego poziomu sygnału nie powoduje gwałtownego obcięcia
wierzchołków, a jedynie ich częściowe
zniekształcenie – przykład na rysunku
11. Przy zapisie na taśmę magnetofonową
było jeszcze lepiej: sygnały zbyt duże
były kompresowane – łagodnie zmniejszane, bez „twardych” zniekształceń.
Później, w epoce tranzystorowej, problem przesterowania stał się poważniejszy,
choćby dlatego, że w układach zasilanych
zdecydowanie niższymi napięciami, łatwo
dochodziło do ostrego obcięcia wierzchołków (clipping), skutkującego bardzo nieprzyjemnym chrypieniem. We współczesnych urządzeniach przesterowanie oznacza „twarde” obcinanie wierzchołków,
czy to symetryczne, czy niesymetryczne,
jak pokazuje rysunek 12.
Sygnały audio są bardzo „przerywiste”, występują w nich silne „piki”, niemniej ryzyko przesterowania toru audio
można wyeliminować, zmniejszając średni, nominalny poziom sygnału roboczego.
Dlatego w profesjonalnych instalacjach
poziom nominalny sygnału jest od kilku
do ponad 20 decybeli niższy niż poziom

ograniczenia PLĊNNLH´
Rys. 11

obcinania wierzchołków. Odstęp między poziomem odcinania wierzchołków
(clipping) a poziomem nominalnym jest
określany mianem headroom. Headroom
to niejako zapas miejsca nad głową. Podkreślmy jednak, że duży zapas to ryzyko
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W zamierzchłej epoce analogowej, czyli
przed kilkudziesięciu laty, gdy oprócz
telefonu wykorzystywano tylko radio,
problem nadmiernej głośności reklam nie
istniał. Inżynierowie dźwięku troszczyli
się raczej o to, żeby możliwości toru audio
były optymalnie wykorzystane. Ogólnie
biorąc, chodzi przy tym o dwa aspekty:
1 - nieprzekraczanie maksymalnej dopuszczalnej amplitudy sygnału
2 - utrzymywanie w miarę jednakowej
głośności
Pierwsza kwestia w oczywisty sposób
od początku występowała w radiofonii.
Od początków radia wykorzystywano
modulację amplitudy (AM), gdzie amplituda fali nośnej wysokiej częstotliwości
była modulowana przez sygnał audio.
W modulatorze AM ostateczną dopuszczalną granicą było osiągnięcie modulacji
100-procentowej, co ilustruje rysunek 10.
Większe sygnały powodują bowiem przemodulowanie, co oznacza nieprzyjemne
dla ucha zniekształcenia. Technik – realizator dźwięku musiał więc dbać, żeby
nawet w szczytach, przy najgłośniejszych
sygnałach, nie przesterować modulatora.
Z drugiej strony musiał dbać, żeby sygnały audio nie były za małe, ponieważ wtedy
cichsze fragmenty zginęłyby w nieodłącznym szumie.
Problem dotyczy każdego toru audio,
gdzie „na dole” zawsze istnieją większe
czy mniejsze szumy własne, które się
ujawnią przy zbyt małym sygnale uży-

U

“

Zamierzchła epoka
analogowa

U

“

W pierwszym odcinku omówiliśmy problemy związane z pomiarem głośności sygnałów audio. W tym odcinku omówimy
sposoby pomiaru „siły” sygnałów audio
w czasach, gdy nie było jeszcze problemów z głośnością reklam.

ograniczenia
twarde” niesymetryczne
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zmniejszenia realnej dynamiki, bo cichsze
fragmenty będą ginąć w nieodłącznych
szumach. Headroom w starych systemach
analogowych z konieczności nie był duży
z uwagi na ograniczoną dynamikę i znaczący poziom szumów ówczesnych torów
audio. Dziś w epoce cyfrowej może być
większy – do tego ważnego szczegółu
jeszcze wrócimy.
W każdym razie w praktyce należy
otrzymywać możliwe wysoki i jednakowy
poziom sygnału, jednocześnie unikając
przy tym przesterowania. Aby w pełni
panować nad przekazem i transmisją,
inżynier dźwięku powinien więc mieć
zarówno informacje o wartościach szczytowych sygnału, jak też o jego średniej
głośności.
Problemy te dały o sobie znać w radiofonii i częściowo w telefonii już w latach
20. i 30. XX wieku. Ówcześni realizatorzy dźwięku potrzebowali wskaźników
wysterowania, a do dyspozycji stał wtedy
skromny repertuar środków technicznych.
Jednym z poważnych ograniczeń
była kwestia prostowania sygnału audio,
ponieważ używane powszechnie mierniki
– wskaźniki reagowały na prąd stały, a nie
zmienny. Wprawdzie już wtedy potrafiono realizować precyzyjne prostowniki
przy wykorzystaniu lamp elektronowych,
jednak takie wskaźniki z lampowymi
przetwornikami byłyby zbyt kosztowne,
nawet jak na zastosowania profesjonalne.
Od dawna dostępne były też specjalne lampy, mogące służyć za mierniki
wysterowania. Były to stosunkowo proste
lampy z luminoforem, gdzie doprowadzone napięcie stałe, napięcie siatki, powodowało zmianę wielkości świecącego pola
(długości świecącego paska czy wielkości
świecącego wycinka koła). Lampa tego
typu nazywana jest potocznie „magiczne
oko”. Lampy takie były często stosowane
w radioodbiornikach w roli wskaźników
dostrojenia. Były one szybkie, ale nie
stosowano ich w profesjonalnych miernikach poziomu audio, choćby z uwagi na
niewielkie rozmiary wskaźnika i związaną
z tym małą dokładność.
Dla porządku warto wspomnieć, że
w tamtych czasach dostępne też były
mierniki elektromagnetyczne (z ruchomym magnesem), które nie wymagały
żadnych prostowników, tylko mogły pracować bezpośrednio przy prądzie zmiennym, a na dodatek były to mierniki wartości skutecznej (RMS). Nie nadawały

się jednak zupełnie do roli wskaźników
audio, ponieważ ciężki ruchomy magnes
powodował, że mierniki te były bardzo
powolne, zdecydowanie zbyt „leniwe” do
takich zastosowań.

PPM

BBC ma 7 jednostek. Poziom nominalny
wynosi 4 działki, a jedna działka odpowiadała czterem decybelom.
Z kolei w Niemczech chętnie wykorzystywano inne, szybsze wskaźniki, mianowicie galwanometry zwierciadlane (lusterkowe), gdzie przepływ prądu odchylał
niewielkie, lekkie lusterko, odchylające
wiązkę światła. Fotografia 14 pochodzi z Wikipedii (http://en.wikipedia.org/
wiki/Peak_programme_meter), natomiast
w sieci, przy odrobinie wysiłku można
znaleźć filmiki pokazujące działanie
takich wskaźników świetlnych.
Szybkie mierniki PPM przeznaczone
były do kontroli szczytów sygnału, czyli
do zapobiegania przesterowaniu toru. Ich
wskazania nie niosły natomiast żadnej
użytecznej informacji o głośności. O prawidłową i jednakową głośność audycji
różnego typu musiał troszczyć się realizator dźwięku na podstawie własnych
odczuć.
Obok wskaźników typu PPM, od
lat dostępne były też mierniki sygnału
o zdecydowanie odmiennych parametrach.
Chodzi o mierniki nazywane VU metrami. Wokół tej nazwy narosły liczne mity
i nieporozumienia. W następnym odcinku
zajmiemy się właśnie VU-metrami, które
fachowo określane są skrótem SVI.

W latach 30. powstały w angielskiej BBC
i w Niemczech wskaźniki o stosunkowo
prostej budowie i niewysokiej cenie, które
dziś nazywamy Peak Programme Meter
(PPM). Nazwa wskazuje, że były to mierniki wartości szczytowych. Dziś jednak
nazwiemy je miernikami QPPM (Quasi
PPM). Otóż prawdziwy miernik szczytowy
PPM powinien reagować nawet na najkrótsze impulsy i prawidłowo pokazywać ich
wartość szczytową. Tymczasem pierwsze
wskaźniki PPM prawidłowo wskazywały
dopiero poziom składników (impulsów)
o czasie trwania co najmniej 4...10 milisekund. Warto przypomnieć, że na przykład
przebieg o częstotliwości 2kHz ma okres
0,5ms, więc dopiero paczka 8...20 okresów powodowała pełną reakcję wskaźnika.
Mierniki szczytowe PPM są stosowane do
dziś i w międzyczasie ich parametry zostały ściśle określone w międzynarodowej
normie IEC60268-10 (polski odpowiednik
PN-IEC 268-10:1998). Norma ta określa
m.in., że impuls o czasie trwania 10ms
powinien spowodować reakcję tylko o 1
decybel (12%) mniejszą niż sygnał ciągły.
Impuls o czasie trwania 5ms powinien dać wskazanie o 2dB niższe,
a impuls 3ms – niższe o 4dB. Takie
właściwości ma przetwornik o stałej
czasowej ataku (attack time) 1,7ms.
Z kolei wymaganie, by po zaniku
sygnału wskazanie zmniejszyło się
do –20dB w czasie 1,5 sekundy,
zostaje spełnione, gdy stała czasowa opadania (decay time) wynosi
650ms.
Dziś, w miernikach elektronicznych czasy ataku i opadania można
regulować dowolnie. W szczególno- Fot. 13
ści czas ataku może być dowolnie
krótki. Jednak osiemdziesiąt lat temu Fot. 14
ograniczeniem była też szybkość
reakcji ówczesnych wskaźników.
W miernikach szczytowych trzeba
było stosować jak najszybsze mierniki. I tak w BBC wykorzystano
wskazówkowe mierniki magnetoelektryczne z ruchomą cewką. Fotografia 13 pokazuje wygląd takiego
wskaźnika. Skala opracowana przez

Piotr Górecki

Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Elektroniki dla Wszystkich”
(zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej)
na www.UlubionyKiosk.pl
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Problemy z głośnością,

część 3

czyli od VU-metru do LUFS
W poprzednich odcinkach zajęliśmy się
niektórymi problemami, związanymi z
pomiarem głośności. Omówiliśmy skądinąd pożyteczne mierniki PPM, które jednak nie dają żadnej wiążącej informacji o
głośności. Nieco inaczej jest ze wskaźnikami typu VU-metr.

VU-metr, czyli SVI
W roku 1939 w USA w BellLabs przy
współudziale CBS i NBC opracowano
miernik sygnału audio o właściwościach
zdecydowanie odmiennych od europejskich mierników PPM. Nosił nazwę Standard Volume Indicator (SVI), ale jest zdecydowanie bardziej znany jako VU-meter.
Jego parametry zostały określone w normach, najpierw amerykańskich, potem
międzynarodowych (IEC 60268-17). W
pierwotnej wersji parametry te wynikały
z mechanicznych właściwości użytego
miernika wskazówkowego (mikroamperomierza 200uA). Miernik SVI (VU-metr)
przeznaczony był zasadniczo do pomiaru poziomu sygnału w liniach telefonicznych, ale mógł być wykorzystywany
także w innych systemach audio. Głównie z uwagi na pierwotne przeznaczenie,
czyli współpracę z liniami telefonicznymi, określone były nie tylko parametry
dynamiczne, ale też rezystancje.
Sam układ pomiarowy składał się ze
wskazówkowego miernika magnetoelektrycznego (z ruchomą cewką) oraz z pełnookresowego prostownika. W późnych
latach 30. XX wieku, oprócz prostowników-detektorów lampowych, dostępne
były tylko prostowniki kuprytowe i selenowe. W VU-metrze wykorzystano mający lepszą liniowość (mniejsze napięcie
progowe) prostownik kuprytowy, czyli
taki, gdzie materiałem czynnym jest tlenek miedzi (copper oxide).
Rysunek 15 pokazuje rozwiązanie
układowe wykorzystane w oryginalnym
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Rys. 15

VU-metrze, pozwalające na zachowanie
stałej rezystancji wejściowej i wyjściowej tłumika. Cały przyrząd miał rezystancję wejściową 7500 omów, natomiast
rezystancja samego miernika, widziana
przez prostownik, wynosiła 3900Ω, a
do uzyskania potrzebnych parametrów
dynamicznych miernika wskazówkowego
(odpowiednie tłumienie drgań) niezbędny był szeregowy rezystor o wartości
3600Ω. Dziwny może wydać się fakt,
że oryginalny VU-metr miał dodatkowy
tłumik (attenuator), pozwalający zmieniać czułość miernika. Tłumikiem tym
jednak nie był pojedynczy szeregowy
rezystor czy potencjometr, tylko zestaw
trzech odpowiednio dobranych sprzężonych potencjometrów lub przełączników
skokowych, który tworzył tłumik o stałej rezystancji wejściowej i wyjściowej.
Taka budowa tłumika była niezbędna,
żeby zachować jednakową rezystancję
wejściową (7,5kΩ) oraz żeby miernik
zawsze „widział” rezystancję 3600Ω, by
dzięki temu zachował pożądane parametry dynamiczne, niezależnie od ustawienia
tłumika.
Dziwny może się dziś też wydać sposób pomiaru: w oryginalnym VU-metrze
należało tak wyregulować tłumik, żeby
uzyskać wskazanie 0VU, czyli 100% i
dopiero wtedy odczytać z tłumika poziom
sygnału. Oryginalny, pochodzący z roku
1940, opis VU-metru, nazywanego Stan-

dard Volume Indicator, można znaleźć
pod adresem:
www.aes.org/aeshc/pdf/chinn_a-new-svi.pdf
Fotografia 16 pokazuje wygląd wskaźnika oryginalnego VU-metru (tzw. wersja
A i B). W wersji A u góry umieszczona
podziałka, dotycząca jednostek VU, sięga
od –20VU do +3VU, a niżej skala od 0 do
100%, przy czym 100% odpowiada 0VU.
Fotografia 17 pokazuje kilka przykładów
współczesnych VU-metrów.
Co ciekawe, oryginalny miernik miał
mieć wskazanie 0VU, czyli 100%, po
dołączeniu do źródła sygnału zmiennego 1kHz o poziomie +4dBu na „telefonicznej” rezystancji 600Ω, co daje
+1,228V. Przypomnijmy, że zasadniczo
decybel to jednostka niemianowana, a
wygodną logarytmiczną miarę decybelową najpierw przyjęto do pomiarów mocy,
przy czym moc 1mW na „telefonicznej” rezystancji 600Ω przyjęto jako zero
decybeli, oznaczając 0dBm. Moc 1mW
w rezystancji 600Ω odpowiada napięciu
skutecznemu 0,775V. Później rozszerzono
zakres zastosowań miary decybelowej i
przyjęto, że niezależnie od rezystancji,
zero decybeli to właśnie napięcie 0,775V,
a dla wskazania na brak związku z rezystancją 600Ω, oznaczono 0dBu. Ponieważ
0dBu to zawsze napięcie 0,775VRMS (skuteczne), +4dBu to 1,228VRMS. Pasmo częstotliwości roboczych VU-metru powinno
wynosić co najmniej 35Hz do 10kHz przy
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dopuszczalnym błędzie 0,2dB oraz 25Hz
do 16kHz przy dopuszczalnym błędzie
0,5dB.
Jeżeli chodzi o parametry dynamiczne
(balistyczne), to po nagłym podaniu przebiegu zmiennego 1000Hz, wskazanie 99%
końcowej wartości powinno zostać osiągnięte po 300ms, a występujący potem
przerzut powinien wynosić 1%...1,5%.
Czas opadania po gwałtownym odłączeniu sygnału też powinien wynosić około
300ms.
Z uwagi na swą „ociężałość”, VU-metry zupełnie nie nadawały się do kontroli
wartości szczytowych. VU-metry wykorzystywano pierwotnie do kalibracji torów
i systemów telekomunikacyjnych, ale nie
do pomiarów bieżącej głośności nagrań i
transmisji radiowych...
Z jednej strony VU-metr był zdecydowanie powolniejszy od europejskich mierników PPM, ale z drugiej jego wskazania
były bardziej zbliżone do subiektywnie
odczuwanej głośności, co traktowano jako
zaletę, stąd też jego nazwa. Słowo volume
w nazwie należy rozumieć jako głośność.
W ten sposób nazwa przyrządu wskazuje,
że chodzi o miernik głośności. VU to skrót
od Volume Unit – jednostka głośności.
VU-metr został opracowany do zastosowań profesjonalnych, głównie dla telekomunikacji, jednak z upływem czasu trafił także do studiów radiowych. Zwłaszcza po upowszechnieniu się tam magnetofonów, najpierw szpulowych, potem
kasetowych, potrzebne były w nich jakieś
wskaźniki wysterowania do kontroli
poziomu zapisywanego sygnału. Trzeba z
naciskiem przypomnieć, że zapis na taśmę
magnetyczną jest tolerancyjny na przesterowanie z uwagi na miękkie ograniczanie
(patrz rysunek 11). Zbyt silne sygnały
nie są dramatycznie zniekształcane i taki
rodzaj zniekształceń należy raczej uznać
za kompresję, czyli zjawisko, które ma
pozytywne cechy. Oznacza to między
innymi, że w przeciwieństwie do np. toru
audio w nadajnikach radiowych, krótkie

Fot. 18

66

Fot. 16

Fot. 17

„piki”, czyli chwilowe zwiększenie poziomu zapisu na taśmie, nie grożą rażącymi
zniekształceniami. W magnetofonach nie
były zatem konieczne szybkie wskaźniki PPM, a z powodzeniem wystarczyły
powolniejsze wskaźniki typu VU-metr.
Wskaźniki o właściwościach VU-metru
miały nawet tę zaletę, że pozwalały kontrolować w przybliżeniu głośność nagrywanego sygnału. Później magnetofony
„trafiły pod strzechy”. W domowym
sprzęcie nie było potrzeby stosowania
mierników wysterowania o ściśle określonych parametrach dynamicznych. Dlatego
też w magnetofonach montowane były
rozmaite mierniki wysterowania, w tym
bardzo proste, o nienormowanych właściwościach. W magnetofonach lampowych
często funkcję wskaźników wysterowania pełniły lampy typu „magiczne oko”
– fotografia 18 pokazuje dwie lampy
EM84. Potem funkcję tę przejęły mierniki
wskazówkowe, jak na fotografii 17, a później także wyświetlacze elektroniczne na
diodach LED – przykład na fotografii 19
oraz na świecących próżniowych wskaźnikach VFD – fotografia 20.

Tu warto nadmienić, że w przypadku
mierników wskazówkowych ich szybkość
była ograniczona mechaniczną bezwładnością wskazówki. Ograniczenia tego nie
było w miernikach elektronicznych LED
i VFD. Bez problemu można było na
nich zrealizować bardzo szybkie wskaźniki szczytowe o właściwościach PPM,
a nie powolnego VU-metru. Zaczęły też
pojawiać się elektroniczne wskaźniki
LED i VFD, które miały dodatkową funkcję Peak Hold, czyli pamięć szczytów.
Taki wskaźnik, oprócz bieżących wskazań, zapamiętywał na jakiś czas najwyższą wartość i pokazywał ją w postaci
zaświeconego pojedynczego segmentu.
Na fotografii 21 masz przykłady takich
wskaźników.
Zasadniczo miernik, zawierający
powolny VU-metr i do tego oddzielny,
szybki obwód pamięci szczytów (Peak
Hold) mógłby odgrywać bardzo pożyteczną rolę dwóch mierników (średniej
głośności oraz ostrzegający przed przesterowaniem). Jednak trzeba jeszcze raz podkreślić, że w przypadku magnetofonów,
szybkość i charakterystyka dynamiczna
wskaźników wysterowania nie miały

Fot. 19
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większego znaczenia i parametry
dynamiczne bywały
różne, zależnie
od
upodobań
konstruktorów i
stylistów. Także
funkcja
Peak
Hold była traktowana raczej
jako dodatkowy
„bajer”.
Właściwości
tego rodzajów
podwójnych mierników nie zostały unormowane.
Dla głównego wątku artykułu ważna
jest informacja, że skala omawianych
wskaźników często przypominała skalę
profesjonalnego VU-metru. Niektóre
nawet miały takie właśnie oznaczenie
– przykłady masz na fotografiach 17 i
19. Dlatego z czasem, przynajmniej w
naszym kraju, nazwa VU-metr (wumetr)
straciła swoje pierwotne, precyzyjne znaczenie i zaczęła oznaczać wszelkie mierniki wysterowania. Tymczasem trzeba tu
z całą mocą podkreślić, że parametry
magnetofonowych wskaźników wysterowania, oprócz podobnej skali, zazwyczaj

Fot. 21

miały bardzo luźny związek z pierwotnym, profesjonalnym VU-metrem i jego
właściwościami. Dotyczyło to nie tylko
poziomu nominalnego, ale przede wszystkim parametrów dynamicznych. Wskaźniki mogły być szybsze lub wolniejsze od
prawdziwego VU-metru – w przypadku
magnetofonów i mikserów nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Sytuacja zmieniła się wraz z wprowadzeniem cyfrowego sposobu zapisu. Najpierw dotyczyło
to profesjonalistów, później także „zwykłych” użytkowników. Zajmiemy się tym
w następnym odcinku.
Piotr Górecki
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część 4

Problemy z głośnością,
czyli od VU-metru do LUFS

Fot. 22
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Dziś zapis cyfrowy jest wykorzystywany
powszechnie. Cyfrowe płyty CD weszły
na rynek już w roku 1982, jednak użytkownik nie ma tam żadnego wpływu
na zapis. Wypadałoby więc wspomnieć
o pierwszym dostępnym dla przeciętnych
użytkowników, w miarę popularnym
cyfrowym systemie rejestracji DAT (Digital Audio Tape), wprowadzonym przez
Sony w roku 1987. Niewielka kaseta
(fotografia 22 – z Wikipedii) mieściła
kilkanaście do kilkudziesięciu gigabajtów
danych. Później pojawiła się możliwość
zapisu audio w komputerach, które miały
coraz lepsze karty dźwiękowe.
O ile analogowy zapis na taśmie magnetycznej ze swej natury jest mało wrażliwy
na przesterowanie, o tyle zdecydowanie
inaczej jest w systemie DAT i przy zapisie komputerowym. Problem nie wynika z właściwości zapisu magnetycznego,
tylko głównie z właściwości przetwornika

a)

0

Zapis cyfrowy

analogowo-cyfrowego, a dotyczy wszelkich cyfrowych systemów audio. Dlatego
musimy mu się przyjrzeć bliżej.
Przy zapisie cyfrowym analogowy, ciągły sygnał audio najpierw jest próbkowany, czyli niejako zamieniany na kolejne
próbki, potem każda próbka jest kwantowana. Te dwa etapy ilustruje rysunek 23.
Najprościej biorąc, próbkowanie to określanie, jaką chwilową wartość ma sygnał
w momentach próbkowania. Jeżeli częstotliwość próbkowania jest co najmniej dwa
razy większa od najwyższej częstotliwości
składowej przetwarzanego sygnału, wtedy
z tych próbek można wiernie odtworzyć
pierwotny sygnał. Częstotliwość próbkowania popularnego sygnału audio CD
wynosi 44,1kHz, a w komputerach często
wykorzystuje się częstotliwość próbkowania 48kHz lub 96kHz, a nawet 192kHz.
W drugim etapie próbki są kwantowane, czyli przypisywana jest im pewna
wartość liczbowa. W związku z budową
przetworników z reguły wykorzystuje się
liczby dwójkowe. Nasze rozważania nieco
utrudnia fakt, że sygnały audio to przebiegi zmienne, które mają wartości dodatnie
i ujemne. Szczegóły nie są potrzebne do
dalszych rozważań. Aby pokazać tylko
istotę sprawy, pomińmy problem napięć
ujemnych i rozpatrujmy tylko „dodatnie
połówki”. W największym uproszczeniu
można przyjąć, że kolejne próbki to liczby całkowite od zera (brak sygnału) do
jakiejś wartości maksymalnej, zależnej
od rozdzielczości przetwornika A/C. I tak
przy 8-bitowym przetworniku analogowo-cyfrowym mamy do dyspozycji liczby 0...255, czyli tylko 256 poziomów.
Przy przetworniku 16-bitowym mamy
liczby z zakresu 0...65535, czyli 65536
poziomów. Od jakiegoś czasu standardem
jest rozdzielczość 24-bitowa, a wtedy
do dyspozycji mamy liczby z zakresu

+0,5

W przedniej części artykułu omówiliśmy wskaźniki epoki analogowej, w tym
wskaźniki PPM oraz SVI, czyli VU-metry. W tej epoce analogowej właściwości
wskaźników nie były krytyczne. Sporo
zmieniło pojawienie się cyfrowego zapisu
i cyfrowej obróbki sygnałów audio.

t

F]DV

0...16777215, czyli 16777216 poziomów
(wykorzystuje się też zmiennoprzecinkowy zapis 32-bitowy, ale to odrębne
zagadnienie).
W każdym razie analogowy sygnał
audio jest przetwarzany na ciąg liczb (co
najmniej kilkadziesiąt tysięcy liczb na
sekundę). Ten sygnał dźwiękowy, mający
postać ciągu liczb, może być zapisany
i odtworzony. Moglibyśmy mierzyć starymi metodami poziomy napięć analogowych, ale potrzebne są też nowe wskaźniki, które zobrazują poziom sygnału cyfrowego – ciągu liczb.
Takie nowe mierniki są wręcz konieczne, ponieważ sygnał cyfrowy może też
być wzmacniany lub osłabiany metodami numerycznymi (co oznacza mnożenie
przez liczbę większą lub mniejszą od
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„Skala cyfrowa”
Z uwagi na logarytmiczną charakterystykę czułości słuchu ludzkiego sygnały
audio mierzymy w miarach logarytmicznych – w decybelach. Także w miernikach
sygnału cyfrowego warto i trzeba wykorzystać miarę logarytmiczną. Tymczasem
praktycznie wszystkie współczesne przetworniki analogowo-cyfrowe mają charakterystykę liniową. Liczba dwójkowa,
uzyskiwana z przetwornika, jest liniowo
zależna od wartości napięcia, podawanego na wejście, co rysunek 24 w dużym
uproszczeniu ilustruje za pomocą „schodków” o równej wysokości. „Wysokość
schodków” opisana jest tutaj liczbami
dziesiętnymi, ale w rzeczywistości z przetwornika A/C otrzymujemy liczbę dwójkową.
Liniowa zależność przetwarzania może
wydawać się oczywista, ale należałoby
wspomnieć, że niektóre „telefoniczne”
przetworniki analogowo-cyfrowe miały
charakterystykę nieliniową, gdzie „schodki” przy małych sygnałach i „schodki”
przy silnych miały inną wielkość (rysunek 25), co zdecydowanie poprawiało
parametry dźwięku. Można powiedzieć,
że charakterystyka takich przetworników
była logarytmiczna, bardziej odpowiadająca czułości ludzkiego słuchu. Przy
mniejszej liczbie poziomów można wtedy
osiągnąć dużo lepsze odwzorowanie
dźwięku.
Powszechne wykorzystywanie liniowych przetworników A/C według rysunku
24 oznacza swego rodzaju marnotrawstwo w zakresie silnych sygnałów, gdzie
w mierze logarytmicznej duża dokładność
nie jest potrzebna. Jest to wprawdzie
marnotrawstwo, ale nie ma żadnego problemu, żebyśmy różnice poziomów sygnałów cyfrowych wyrażali w decybelach
– zgodnie z definicją wystarczy logarytm
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_8

QDSLĊFLH
ZHMĞFLRZH

FKDUDNWHU\VW\NDELWRZHJRSU]HWZRUQLND$&
RFKDUDNWHU\VW\FHQLHOLQLRZHM

ze stosunku tych poziomów pomnożyć
WDNZ\JODGDáE\
Rys. 26
przez 20.
SU]HELHJQLH]QLHNV]WDáFRQ\
Tu trzeba podkreślić, że taka cyfrowa U
U
SR]LRPQRPLQDOQ\
SR]LRPQRPLQDOQ\
skala ma „twardą granicę od góry”, której
QDMZLĊNV]\
przebieg ze
nie było we wcześniejszych analogowych
przebieg bez
VSáDV]F]RQ\PL
]QLHNV]WDáFHĔ
ZLHU]FKRáNDPL
systemach audio. W analogowych wskaźt
t
nikach wysterowania mieliśmy jakiś
czas
czas
poziom nominalny, często oznaczany jako
zerowy, np. w VU-metrze, ale nie była
to „twarda granica”. Niewielkie przekroczenie tego poziomu zerowego było tam ograniczenia PLĊNNLH´ZV\VWHPLHDQDORJRZ\P
możliwe i dopuszczalne, ponieważ powodowało powstanie jedynie niewielkich a)
Full scale
zniekształceń, co pokazuje rysunek 26.
maksymalnie
]QLHNV]WDáFRZ\
Inaczej jest we wszelkich systemach
V\JQDá
cyfrowych, gdzie maksymalny przebieg
to taki, którego wierzchołki mają wartość
maksymalną (pełną skalę – Full scale) dla
danego przetwornika A/C. Sygnalizuje
to już rysunek 24 – zwiększanie napięcia
wyjściowego nie zwiększy liczby wyjściowej powyżej poziomu oznaczonego
Full scale (pełna skala). „Twardą granicę”
WDNZ\JOąGDáE\
przy przetwarzaniu cyfrowym ilustruje
SUDZLGáRZ\ZLHU]FKRáHN
Full scale
obrazowo rysunek 27. Największą pra- b)
widłowo przetwarzaną wartością jest Full
scale. Podanie na przetwornik większych
V\JQDá
napięć spowodowałoby charakterystyczne
]QLHNV]WDáFRZ\
REFLĊW\
zniekształcenia – nieodwracalne obcięcie wierzchołków. Problem dotyczy także
późniejszego przetwarzania numerycznego sygnału cyfrowego, gdzie też nie
można przekroczyć zakresu dostępnych
liczb.
W każdym razie, w systemach cyfrowych nie można przekroczyć „twardej Rys. 27
granicy” dostępnej skali (zakresu liczb).
Na pewno teoretyczna wartość miniPoszczególne przetworniki A/C i syste- malna „skali cyfrowej” zależy od rozmy cyfrowe mają różną liczbę bitów, dzielczości wykorzystywanych przeale niezależnie od liczby przetwarzanych tworników A/C i C/A (od liczby bitów
bitów poziom największego niezniekształ- systemu cyfrowego). Od rozdzielczości
conego sygnału (rysunek 27a) jest ozna- bitowej zależy bowiem dynamika sygczany 0dB. Aby uniknąć wątpliwości, nału, czyli użyteczny zakres amplitud,
zawsze maksymalną wartość skali cyfro- od najmniejszych do największych.
wej oznaczamy 0dBFS lub 0dBfs, gdzie Dynamikę należy rozumieć jako różniliterki FS lub (fs) to skrót od Full Scale.
cę, odstęp między niezniekształconymi
Charakterystyczne dla omawianej skali sygnałami największymi a najcichszycyfrowej jest więc to, że niezależnie od mi sygnałami użytecznymi. W praktyce
liczby bitów, wartością maksymalną jest dynamikę rozumie się jako odstęp mięzawsze zero (0dBFS), natomiast war- dzy najsilniejszymi sygnałami a poziotość minimalna skali to kolejne szerokie mem szumów. A przy przetwarzaniu
zagadnienie
cyfrowym ten poziom najcichszych syg“

jedności). Takie cyfrowe sygnały można
też mieszać (dodawać) przez odpowiednie obliczenia, można zmieniać barwę,
przeprowadzać różnego rodzaju korekcje
i modyfikacje. Cyfrowa obróbka dźwięku polega na przeprowadzaniu mnóstwa
obliczeń matematycznych, a w wyniku
takich obliczeń otrzymuje się inne liczby. Często konieczne jest, żeby osoba
przeprowadzająca takie operacje miała
pełną kontrolę nad poziomami przetwarzanych sygnałów. W przypadku pomiaru
sygnałów cyfrowych zwykle zupełnie nie
interesuje nas, jakie napięcie odpowiada
poziomowi maksymalnemu – mamy do
dyspozycji tylko liczby.
Niezbędne są mierniki, które w sensowny i zrozumiały dla człowieka sposób
zobrazują poziomy sygnału cyfrowego.
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nałów i poziom szumów możemy utożsamić ze zmianami o 1 bit.
Klasyczny (liniowy) przetwornik
8-bitowy nie zapewnia akceptowalnej
jakości dźwięku, o czym dawniej mogli
się przekonać użytkownicy prostych
8-bitowych przetworników cyfrowo-analogowych zwanych covox, dołączanych
do portu drukarkowego. Pomijając problem ujemnych połówek sygnału, możemy
policzyć, że osiem bitów daje tylko 256
poziomów (schodków), co daje dynamikę poniżej 50dB. Z kolei 16 bitów,
czyli 65536 poziomów, daje dynamikę
ponad 90dB. Natomiast 24 bity z ponad
16 milionami poziomów teoretycznie dają dynamikę ponad 140 decybeli.
Dziś w cyfrowych urządzeniach audio
i w komputerach powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie 24-bitowe, więc
Fot. 28

dolne krańce skal cyfrowych mogłyby sięgać nawet poniżej –140dB.
Teoretyczna dynamika przetwarzania cyfrowego to jedna sprawa,
rzeczywisty poziom rozmaitych szumów to druga, a trzecia to realne
potrzeby pomiarowe. Otóż (analogowe) sygnały audio uzyskiwane
z mikrofonów i innych przetworników dźwięku często mają poziom
szumów własnych na poziomie –60...
–90dB poniżej sygnałów najsilniej- Fot. 30
szczytowych PPM wg niemieckiej (dziś
szych. Zależy to głównie od poziomu
szumów własnych przetworników (mikro- europejsciej) normy DIN oraz skandyfonów) oraz przedwzmacniaczy. Odstęp nawskiej (Nordic). To nie są mierniki
sygnału użytecznego od szumów równy sygnału cyfrowego – mierzą tylko sygnały
analogowe.
90dB uznaje się za przyzwoity...
Tylko na samym dole fotografii 29
Natomiast jeśli chodzi o realne potrzeby pomiarowe, to przy zapisie nie inte- masz miernik cygnału cyfrowego, który
resują nas szumy, a jedynie sygnały uży- oprócz standardowego cyfrowego wejścia
teczne a w szczególności te najsilniejsze, AES/EBU ma też cyfrowe wejścia S/
PDIF oraz optyczne TOS Link. Zwróć
które mogłyby być przesterowane.
W analogowych VU-metrach (mier- uwagę na najszerszy zakres pomiarowy,
nikach SVI) użyteczna skala obejmuje obejmujący 60dB. Parametry mierników
jedynie 20dB plus 3dB zapasu – fotogra- wysterowania z cyfrowym wejściem są
fia 28. W systemach cyfrowych wyko- określone w międzynarodowej normie
rzystywane są mierniki o skali szerszej, IEC60268-18.
Prawie wszystkie przyrządy z fotoFot. 29 obejmującej zakres
–60dBFS...0dBFS, grafii 29 są szybkimi wskaźnikami PPM.
a niekiedy nawet Wyjątkiem jest powolny z definicji górny
–70dBFS...0dBFS. VU-metr, ale i w nim jedna z dwóch
Fotografia
29 linijek świetlnych to wskaźnik PPM wg
(z materiałów zna- międzynarodowej normy.
Cyfrowa technika audio rodziła się
nej firmy RTW)
pokazuje skale pro- na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.
fesjonalnych mierni- Wtedy rozwiązania, wykorzystujące techków wysterowania nikę komputerową, były słabo rozwinięte
różnych standardów i bardzo kosztowne. Dzisiejsze mikroz analogowym wej- procesory pozwalają z łatwością zrealiściem, które są uży- zować mierniki wysterowania o dowolwane do dziś, a jesz- nych właściwościach i charakterystykach.
cze przed kilku laty Fotografia 30 pokazuje profesjonalny
były podstawowymi miernik poziomu RM-M1F106 firmy
miernikami sygna- Sonifex, akceptujący zarówno sygnały
łów audio. Na samej analogowe, jak i cyfrowe, gdzie można
górze masz wersję za pomocą przełączników wybrać jedną
o charakterystyce z charakterystyk, m.in. różnych miernii skali klasycznego ków PPM oraz VU-metru.
Pojawiły sie też rozwiązania prograVU-metru. Poniżej
wspomnianą wcześ- mowe mierników wysterowania poziomu.
niej skalę brytyjską O tym w następnym odcinku.
(BBC). Niżej dwie
Piotr Górecki
skale
mierników
R
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3UREOHP\]JïRĂQRĂFLÈ

F]ÚĂÊ

F]\OLRG98PHWUXGR/8)6
:SRSU]HGQLPRGFLQNXPyZLOLĞP\RVNDOL
F\IURZHMRUD]RVSU]ĊWRZ\FKZVNDĨQLNDFK
Z\VWHURZDQLD 2SyUF] PQLHM L EDUG]LHM
VNRPSOLNRZDQ\FK PLHUQLNyZ SRMDZLá\
VLĊWHĪOLF]QHSURJUDP\NRPSXWHURZHUHDOL]XMąFHPLHUQLNLZ\VWHURZDQLDRUyĪQ\FK
FKDUDNWHU\VW\NDFK1LHNWyUHE\á\DPDWRUVNLPL ZVNDĨQLNDPL Z\VWHURZDQLD R QLHQRUPRZDQ\FK ZáDĞFLZRĞFLDFK ,QQH E\á\
SURJUDPRZ\PL RGSRZLHGQLNDPL VSU]ĊWRZ\FK IDEU\F]Q\FK PLHUQLNyZ L VSHáQLDá\
RERZLą]XMąFH QRUP\ 1LHNWyUH RIHURZDá\ GRGDWNRZH IXQNFMH MDN SRND]\ZDQLH
UyĪQLF\ Z SURJUDPLH VWHUHR F]\ DQDOL]Ċ
ZLGPD Rysunek 31 SRND]XMH PLHUQLNL QDJU\ZDQLD L RGWZDU]DQLD Z Vá\QQ\P
GDUPRZ\P SURJUDPLH $XGDFLW\ 1DWRPLDVW rysunek 32 WR IUDJPHQW RNQD SURIHVMRQDOQHJR $GREH $XGLWLRQ ZF]HĞQLHM
&RRO(GLW  JG]LH V]\ENL
ZVNDĨQLN Z\VWHURZDQLD
XPLHV]F]RQ\MHVWQDGROH
: ĞURGNX REUD]X MHVW WDN
]ZDQ\ Z\NUHV ZRGRVSDGRZ\ SRND]XMąF\ VSHNWUDOQą ]ZDUWRĞü XWZRUX
D QD JyU]H ZLGDü Z\NUHV
]PLDQSR]LRPXZF]DVLH
3RPLMDMąF ]XSHáQLH
DPDWRUVNLH UHDOL]DFMH
mierników
poziomu
V\JQDáX DXGLR QDZHW
ZĞUyG
SURIHVMRQDOLVWyZ SDQRZDáR ]DPLHV]DQLH SRQLHZDĪ QD
UyĪQ\FK NRQW\QHQWDFK
L Z SRV]F]HJyOQ\FK NUDMDFK Z\NRU]\VW\ZDQR
PLHUQLNL SR]LRPX DXGLR
R UyĪQ\FK SDUDPHWUDFK
1DZHW Z REUĊELH MHGQHJR NUDMX SRV]F]HJyOQL
SRWĊĪQL QDGDZF\ NRU]\VWDOL ] PLHUQLNyZ DXGLR
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Rys. 31

RQLHMHGQDNRZ\FKZáDĞFLZRĞFLDFKG\QD- PLHUQLNyZ ,QQH Vą WHĪ LFK SDUDPHWU\
PLF]Q\FK L SR]LRPDFK QRPLQDOQ\FK G\QDPLF]QH F]DV\DWDNXLRSDGDQLD MDN
3RMĊFLH R W\P GDMH rysunek 33 NWyU\ E\áRWRZVSRPQLDQHZF]HĞQLHM
SU]HGVWDZLD]DOHĪQRĞFLPLĊG]\SR]LRPD: NDĪG\P UD]LH SU]HG ODW\ GRVWĊSPLQRPLQDOQ\PLUyĪQ\FKVWDQGDUGRZ\FK QH E\á\ PLHUQLNL UyĪQ\FK VWDQGDUGyZ
Z ZLĊNV]RĞFL W\SX 330
Rys. 32
=DQLP GRZLHP\ VLĊ GODF]HJR Z RVWDWQLFK ODWDFK
WDNLH PLHUQLNL VWUDFLá\
SRSXODUQRĞü ]DPNQLMP\
SUREOHP SU]HVWHURZDQLD
2WyĪ SU]\ ]DSLVLH DQDORJRZ\P QD WDĞPĊ PDJQHWRIRQRZą SU]HVWHURZDQH VNXWNXMH VWRVXQNRZR áDJRGQ\PL ]QLHNV]WDáFHQLDPL
U\VXQHN   NWyUH URVQą
ZUD] ] ZLHONRĞFLą SU]HVWHURZDQLD : SUDNW\FH QLHZLHONLHOXENUyWNLHSU]HVWHURZDQLH L QLHGXĪ\ Z]URVW
]QLHNV]WDáFHĔ PRĪQD WDP
GRSXĞFLü ± LVWQLHMH ZLĊF
MDNLĞ ]QDF]ąF\Ä]DSDV´
ÄPDUJLQHV EH]SLHF]HĔVWZD´ 1DWRPLDVW Z V\VWHPDFK F\IURZ\FK SU]HVWHURZDQLH SU]H] QD SU]\NáDG
SRGDQLH ]E\W GXĪHJR V\JQDáX QD SU]HWZRUQLN DQD-
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t
czas

t
czas

mowa

muzyka jazzowa

muzyka rockowa

przesterowanie

muzyka klasyczna

Full scale

film (kino z efektami)

Full scale
wszystkie próbki
ZSUDZLGáRZ\P
zakresie

SUREOHPXRSW\PDOQHJRSR]LRPXV\JQDáX 0LDQRZLFLH UR]PDLWH URG]DMH PX]\NL PRZD L LQQH SURJUDP\ PDMą UyĪQą
VSHF\ILNĊ -HĪHOL WH UyĪQH URG]DMH SURJUDPyZ Ä]QRUPDOL]XMHP\´ W\ONR SRG
Z]JOĊGHPZDUWRĞFLV]F]\WRZ\FKE\QLH
SU]HVWHURZDü WRUX WR QLHVWHW\ ĞUHGQLD
JáRĞQRĞü SRV]F]HJyOQ\FK SURJUDPyZ
EĊG]LH VLĊ SRZDĪQLH UyĪQLü ,OXVWUXMH
SRQRUPDOL]DFMLZDUWRĞFLV]F]\WRZ\FK WR Z XSURV]F]HQLX
rysunek 35
$ WR E\áRE\ ]MDZLVNR SU]\NUH GOD
VáXFKDF]D
NWyU\
PXVLDáE\ZRGELRUQLNXRGWZDU]DF]X LQG\ZLGXDOQLH NRU\JRZDü
JáRĞQRĞü SRV]F]HJyOQ\FK SURJUDPyZ
LXWZRUyZ

SR]LRPV\JQDáX JáRĞQRĞü

SUyENLSRNURWQ\PRYHUVDPSOLQJX

mowa

SUyENLOLF]E\RU\JLQDOQHJRV\JQDáX

SU]HGQRUPDOL]DFMą

muzyka rockowa

t
czas

muzyka jazzowa

próbki
ZSUDZLGáRZ\P
zakresie

muzyka klasyczna

t
czas

Full scale

film (kino z efektami)

Full scale
próbki
ZSUDZLGáRZ\P
zakresie

QDMNUyWV]H SU]HVWHURZDQLH 2F]\ZLĞFLH
EH] SUREOHPX PRĪQD
WR SRZLą]Dü ] IXQNFMą
3HDN+ROG
3RZUyüP\ MHV]F]H
GR SRZV]HFKQLH ]QDQHM ]DVDG\ ĪH Z SUDNW\FH QDOHĪ\ SUDFRZDü
]PRĪOLZLHGXĪ\PLV\JQDáDPL E\OH W\ONR QLH
SU]HVWHURZDüWRUX
5\]\NR SU]HVWHURZDQLD ]RVWDáR VNXWHF]QLH ]OLNZLGRZDQH
-HGQDN QDZHW QDMV]\EV]H PLHUQLNL 7330
QLH UR]ZLą]Dá\ GZyFK
DVSHNWyZ SR]RVWDáHM
F]ĊĞFL ZDĪQHJR SUREOHPX GRW\F]ąFHJR
RSW\PDOQHJR SR]LRPX
V\JQDáX
3LHUZV]\ DVSHNW WR
SUREOHPV]XPyZ2WyĪ
]PQLHMV]DQLH ĞUHGQLHJR SR]LRPX DE\ QLH
SU]HVWHURZDü WRUX
]PQLHMV]D RGVWĊS RG
QLHXQLNQLRQ\FK V]XPyZ : FHOX ]ZLĊNV]HQLD RGVWĊSX RG V]XPyZ QDOHĪDáRE\ SUDFRZDü SU]\ PRĪOLZLH
Z\VRNLFK SR]LRPDFK
V\JQDáX3RWU]HEQ\MHVW
MDNLĞ VHQVRZQ\ NRPSURPLV ± W\ONR MDN JR
]QDOHĨü"7U]HEDMHGQDN
SU]\]QDü ĪH SUREOHP Rys. 33
UyZQRZDJL PLĊG]\
U\]\NLHPSU]HVWHURZDQLDDZ]URVWHPV]XPyZWUDFLQD]QDF]HQLXZUD]]SROHSV]DQLHP MDNRĞFL VSU]ĊWX SRQLHZDĪ V]XP\
ZáDVQH]UHGXNRZDQRQLHPDOGRIL]\F]QHM
QLHSU]HNUDF]DOQHM JUDQLF\ D G\QDPLND
Z]URVáD 3RVWĊS WHFKQLF]Q\ ]UHGXNRZDá
WHQDVSHNW]DJDGQLHQLD
-HGQDN Z FLąJX RVWDWQLFK ODW Z\MąWNRZR EROHĞQLH XMDZQLá VLĊ GUXJL DVSHNW

SR]LRPV\JQDáX JáRĞQRĞü

ORJRZRF\IURZ\ QLHXFKURQQLH VNXWNXMH
ÄQDV\FHQLHPF\IURZ\P´DV\JQDá]RVWDMH
SáDVNR REFLĊW\ 2VWUH REFLĊFLH V\JQDáX
R]QDF]D SRMDZLHQLH VLĊ QLHSRĪąGDQ\FK
]QLHNV]WDáFHĔ KDUPRQLF]Q\FK NWyUH Vą
EDUG]R QLHSU]\MHPQH GOD XFKD 3UREOHP
WHQGRW\F]\V\VWHPyZF\IURZ\FKRGRZROQHMUR]G]LHOF]RĞFLZHZV]\VWNLFKLVWQLHMH
PDNV\PDOQ\ SR]LRP V\JQDáX G%)6 
NWyUHJRSU]HNURF]HQLHGDMHIDWDOQHVNXWNL
'ODWHJRWHĪZUD]]SRMDZLHQLHPVLĊPRĪOLZRĞFLSU]HWZDU]DQLDL]DSLVXF\IURZHJR
RGĪ\áSUREOHP]DSRELHJDQLDSU]HVWHURZDQLXZV]F]\WDFKV\JQDáX
5R]ZyMWHFKQLNLF\IURZHMMXĪZF]HĞQLHM XPRĪOLZLá EXGRZĊ SUDZG]LZ\FK
PLHUQLNyZ V]F]\WRZ\FK 7330 ± 7UXH
330 7U]HEDERZLHPXĞFLĞOLüĪHRSLV\ZDQHZF]HĞQLHMV]\ENLHPLHUQLNLDQDORJRZHVąFRQDMZ\ĪHMW\SX4330±4XDVL
330 0DMą RQH ]JRGQLH ] QRUPą F]DV
DWDNXPVOXEPV LGXĪRGáXĪV]\F]DV
RSDGDQLD DZLĊFVáDERUHDJXMąQDV\JQDá\RF]DVLHWUZDQLDSRQLĪHMPVDSUDNW\F]QLHLJQRUXMąV\JQDá\NUyWV]HRGPV
5R]ZyM HOHNWURQLNL SR]ZROLá áDWZR UHDOL]RZDü VSU]ĊWRZH PLHUQLNL 7UXH330
NWyUH UHDJXMą QDZHW QD QDMNUyWV]H SLNL
7R VDPR GRW\F]\ PHWRG F\IURZ\FK
JG]LH QLH W\ONR VSUDZG]D VLĊ ZLHONRĞü
NDĪGHM SUyENL ĝFLĞOHM ELRUąF SRPLĊG]\SUyENDPLF\IURZ\PLPRJąZ\VWąSLü
UHDOQH ZDUWRĞFL Z\ĪV]H RG W\FK SUyEHN
± SU]\NáDG QD rysunku 34a &KRü QLH
PD WR ZLĊNV]HJR SUDNW\F]QHJR ]QDF]HQLDLVWQLHMąF\IURZHPLHUQLNLV]F]\WRZH
]RYHUVDPSOLQJLHP±QDGSUyENRZDQLHP
JG]LHQDMSLHUZF]WHURNURWQLH]ZLĊNV]RQD
MHVWOLF]EDSUyEHN rysunek 34b DZDUWRĞFL SUyEHN SRĞUHGQLFK Vą Z\OLF]DQH
]D SRPRFą RGSRZLHGQLFK DOJRU\WPyZ
LGRSLHURSRWHPVSUDZG]DQHVąZDUWRĞFL
ZV]\VWNLFK SUyEHN WDNLHJR ÄJĊĞFLHMV]HJR´V\JQDáXF\IURZHJR:WHG\X]\VNXMH
VLĊPLHUQLN7UXH330]]HURZ\PF]DVHP
DWDNX Z\NU\ZDMąF\ QDZHW Rys. 34

Rys. 35
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QDVWURQLH
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5yİQH

&LąJGDOV]\]HVWURQ\
= Wą NZHVWLą ZLąĪH VLĊ WHĪ NROHMQD SU]\NURĞü ± PLDQRZLFLH PRĪQD WDN SU]\JRWRZDüSURJUDP\DNRQNUHWQLHUHNODP\ĪHE\
SR XQRUPRZDQLX ZDUWRĞFL V]F]\WRZ\FK
PLDá\ RQH Z\MąWNRZR GXĪą SU]HFLĊWQą
JáRĞQRĞü ± WDNLHJR ]MDZLVND GRĞZLDGF]DOLĞP\ MHV]F]H NLOND ODW WHPX Z WHOHZL]ML
LZUDGLX
-XĪWXZLGDüĪHRSUyF]SUREOHPXSU]HVWHURZDQLDEDUG]RZDĪQDMHVWWHĪNZHVWLD

XWU]\P\ZDQLH MHGQDNRZHM ÄVWDQGDUGRZHM´JáRĞQRĞFL
$ MHĞOL FKRG]L R JáRĞQRĞü QD P\ĞO
QD SHZQR SU]\MGą PLHUQLNL SUDZG]LZHM
ZDUWRĞFL VNXWHF]QHM :DUWR ZVSRPQLHü
ĪH MXĪ RG SRQDG  ODW SRPLDU ZDUWRĞFL
VNXWHF]QHM 506 V\JQDáXMHVW]QDF]QLH
XáDWZLRQ\,VWQLHMą]DUyZQRSU]HWZRUQLNL
506 Z SRVWDFL DQDORJRZ\FK XNáDGyZ
VFDORQ\FK MDN WHĪ GRVWĊSQH Vą PHWRG\
F\IURZH ± SURJUDPRZH 7U]HED MHGQDN
VWZLHUG]Lü ĪH PLHUQLNL Z\VWHURZDQLD
R
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L Vą XĪ\ZDQH U]DGNR 2ZV]HP ZDUWRĞü
VNXWHF]QD V\JQDáX 506  MHVW EH]SRĞUHGQLR ]ZLą]DQD ] JáRĞQRĞFLą MHGQDN
ZJUĊZFKRG]ąWHĪGRGDWNRZHF]\QQLNL
=DQLPGRQLFKGRMG]LHP\PXVLP\RPyZLü MHV]F]H LQQ\ ZDĪQ\ DVSHNW ]DJDGQLHQLD
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Problemy z głośnością,

część 6

W poprzednich częściach artykułu przedstawione były informacje o miernikach poziomu sygnałów audio. Dla głównego wątku
ważne jest, że łatwo mierzyć wartości szczytowe sygnałów, ale niestety, wartości szczytowe mają znikomy związek z subiektywnie odczuwaną głośnością. Pomiar wartości
szczytowych jest jednak ważny, ponieważ
pozwala uniknąć przesterowania (obcięcia
wierzchołków) i związanych z tym zniekształceń dźwięku.
Zanim wreszcie omówimy problemy
pomiaru głośności, wcześniej musimy omówić jeszcze jedno zagadnienie, wiążące się
zarówno z wartościami szczytowymi, jak
i z głośnością.

Zabawy z głośnością,
czyli procesory dźwięku

Otóż na początek trzeba jeszcze raz podkreślić, że sygnały audio o tej samej wartości
szczytowej mogą dramatycznie różnić się
głośnością. To jest oczywiste w przypadku
z natury nieregularnych sygnałów audio,
gdzie wartości szczytowe występują co jakiś
czas i praktyczny problem w tym, by te
szczyty nie zostały przesterowane (obcięte).
Co bardzo ważne, ten sam sygnał można
odpowiednio przetworzyć, by pozostawić
niezmienione, nieprzesterowane, Rys. 36
U

t
czas

sygnał wejściowy
małe sygnały trochę większe silne sygnały
przechodzą
są nieco
są mocno
bez zmian
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szczyty sygnału, a zwiększyć amplitudę
słabszych składowych. Tak przetworzony sygnał będzie miał takie same wartości szczytowe, a będzie głośniejszy. I oto
doszliśmy do procesorów dźwięku takich
jak kompresor, limiter, a także ekspandor
i bramka szumów, które są bardzo pożytecznymi narzędziami do obróbki dźwięku.
Podstawową ideę wszystkich tych procesorów dźwięku można bardzo łatwo zilustrować przykładem bystrego człowieka
– operatora, który obsługuje potencjometr
głośności, stosownie do chwilowej wartości
poziomu sygnału. Niech będzie to zwykły
potencjometr, bez żadnego wzmacniacza.
Wtedy maksymalne wzmocnienie wynosi
1x, czyli 0dB, przy ustawieniu potencjometru na maksimum, i wzmocnienie można
tylko zmniejszyć, czyli ściszyć dźwięk.
Nasz bystry operator słyszy dźwięk
i dodatkowo ma do dyspozycji dwa szybkie wskaźniki wysterowania: jeden przed
potencjometrem (na wejściu) a drugi za
potencjometrem (na wyjściu). Stosownie do
chwilowego poziomu sygnału bardzo szybko zmienia on ustawienia potencjometru
głośności. Oto generalna zasada działania
takiego kompresora: czym większy sygnał,
tym bardziej redukowane jest wzmocnienie.
Tu wyjaśnia się też nazwa: sygnały audio
o dużym zakresie dynamiki zostaną ściśnięte, skompresowane i na wyjściu będą mieć
mniejszą dynamikę, czyli mniejszą różnicę
między dźwiękami najgłośniejszymi i najcichszymi, co ilustruje rysunek 36.
W uproszczeniu można przyjąć, że bardzo małe sygnały przechodzą przez taki
kompresor bez zmian – potencjometr ustawiony jest na maksimum. Gdy pojawiają
się sygnały większe, nasz sprytny operator
przestawia potencjometr i częściowo ścisza dźwięk. Ogólnie biorąc, czym większy
sygnał, tym bardziej ścisza. To, „jak mocno
ścisza”, określone jest przez tak zwany
współczynnik kompresji. Przy współczynniku kompresji 1:1 operator w ogóle nie
dotyka potencjometru – kompresor nie dzia-
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Sygnał wejściowy - skala logarytmiczna [dB]
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ła. Przy współczynniku kompre- Rys. 37
sji 2:1 reakcja jest umiarkowana – operator
obserwuje wskaźniki i tak reguluje potencjometr, żeby zmiana sygnału wejściowego o 2
decybele spowodowała zmianę sygnału wyjściowego o 1 decybel. Przy zadanym współczynniku kompresji 4:1 reakcja operatora
jest silniejsza: wzrost sygnału wejściowego
o 4dB będzie powodował zwiększenie sygnału wyjściowego o 1dB. Stopień kompresji
10:1 oznacza, że operator reaguje jeszcze
silniej: wzrost sygnału wejściowego o 10dB
spowoduje wzrost sygnału wyjściowego
o 1dB. Charakterystyki takiego kompresora
przy różnych stopniach kompresji pokazane
są w uproszczeniu na rysunku 37. Natomiast rysunek 38 wyjaśnia, jaki jest sens tak
narysowanych charakterystyk.
Prosty przykład z potencjometrem
obsługiwanym przez sprytnego operatora
to chyba najprostsze wytłumaczenie zasad
działania procesorów dynamiki dźwięku.
Jednak przykład ten nie wyjaśnia wszystkiego. Przede wszystkim na podstawie takiego
opisu można dojść do wniosku, że procesory
dynamiki, a w szczególności kompresor,
mogą tylko osłabić sygnał. Zdecydowanie
zmienia sytuację fakt, że na wyjściu procesora dźwięku zawsze przewidziany jest
wzmacniacz, który może wzmocnić sygnał za „potencjometrem”. W rzeczywistości
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Problem nadmiernej głośności
reklam w przeka1
2:
zach radiowych,
ja
res
p
m
a zwłaszcza telewiko
zyjnych, wypłynął
na światło dzienne
Skompresowane sygnały wyjściowe
na przełomie stuleci, a więc kilkanaście lat temu.
Tu należy podkreSygnał wejściowy
skala logarytmiczna
ślić jeszcze raz, że
poziomy szczytowe sygnału reklam
wcale nie były
większe niż szczyty normalnego programu. Tor audio
podczas
reklam
wcale nie był przesterowany. Mierniki wartości szczytowych (o charakterystykach PPM)
okazywały się bezradne: pokazywały
Sygnały wejściowe
podobne wartości,
o różnych amplitudach
jednak głośność Rys. 38
kompresowanego sygnału reklam była dużo większa niż szą kompresję, zmniejszając tym dynami„zwykłego programu”. Nastąpiła wojna kę i zwiększając średnią głośność muzyki.
reklamodawców na zasadzie „czyja reklama Starszym Czytelnikom, pamiętającym czasy
sprzętu analogowego i walki o jak najwiękgłośniejsza?”.
Nie ulega wątpliwości, że była to praw- szy odstęp sygnał/szum, wyda się bardzo
dziwa wojna i doczekała się nazwy Loud- dziwne, że dziś nie tylko nie wykorzystuje
ness war. Zwiastuny tej wojny pojawiły się możliwości dynamicznych płyty CD, ale
się już w latach 80. XX wieku i dotyczyły celowo dynamika utworów jest ograniczana.
nie tylko reklam, ale też wszelkich utwo- Dramatyczny przykład pokazany jest na
rów muzycznych, wydawanych na płytach rysunku 41 (wg Wikipedii). Oba pokazuCD. Interesujące informacje o aspekcie tej ją fragment wykresu czasowego piosenki
wojny, dotyczącym płyt CD, można znaleźć My Apocalypse zespołu Metallica. Przebiegi
w polskiej Wikipedii właśnie pod hasłem
Wejście
regulacja
dodatkowy
Loudness war:
wzmocnienia wzmacniacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Wyjście
Wskazano tam, że na początku epoki płyt
CD zapisywany na płytach materiał miał
niższe poziomy, a jeśli był skompresowany,
to w małym stopniu. Można powiedzieć, że
odwód
zawierał fragmenty najgłośniejsze, a także
sterujący
kompresor
bardzo ciche i w dużym stopniu wykorzywzmocnieniem
stywał dostępną w systemie CD dynamikę
Rys. 39
96dB. Z biegiem lat stosowano coraz silniejSygnał wyjściowy
skala logarytmiczna

kompresor, obok „potencjometru” i układu
sterującego, zawiera także wzmacniacz wyjściowy, którego wzmocnieniem można ustawić według potrzeb – rysunek 39. Mimo
wszystko wielu Czytelników nadal słusznie
może mieć liczne wątpliwości i pytania.
Procesory dynamiki dźwięku (kompresor,
limiter, ekspander, bramka szumu, a także
deesser i układ ARW) zostaną dokładniej
opisane w oddzielnym artykule. Natomiast
podkreślmy jeden szczegół, związany
z głównym wątkiem dotyczącym problemu
głośności. Mianowicie można tak ustawić
kompresor ze wzmacniaczem wyjściowym,
żeby na jego wyjściu wartości szczytowe
sygnału były takie same, jak wartości szczytowe sygnału wejściowego. A wtedy nie
będziemy mówić, że silniejsze sygnały są
tłumione, tylko powiemy, że najsilniejsze
sygnały przechodzą przez tak ustawiony
kompresor bez zmian, natomiast sygnały
słabsze są wzmacniane. Czym są mniejsze,
tym bardziej są wzmacniane. Ilustruje to
rysunek 40, pokazujący zmiany poziomu
sygnałów o różnej wielkości, po przejściu
przez kompresory o innych współczynnikach kompresji.
Nie wchodząc w szczegóły, powiemy, że
odpowiednio ustawiony kompresor zmniejsza różnice między najcichszymi i najgłośniejszymi fragmentami. Efekt jest taki, że
po pierwsze fragmenty cichsze stają się dużo
głośniejsze, a po drugie, co dla nas teraz
ważniejsze, zwiększa się średnia głośność.
Kompresory były i są często wykorzystywane w procesie obróbki dźwięku. Kompresja to inteligentna obróbka dźwięku, która
nie powoduje znaczących zniekształceń.
Po odpowiednim ustawieniu kompresora
sygnały przed i po skompresowaniu mają
podobne wartości szczytowe, ale możemy
sztucznie zwiększyć średnią głośność. Czym
większy stopień kompresji, tym bardziej
zwiększymy średnią głośność.
I właśnie takie sztuczki stosowano
jeszcze niedawno podczas przygotowania
reklam, w których sygnał audio był wyjątkowo silnie kompresowany, przez co jego
subiektywnie odczuwana głośność była
dużo większa. Miało to przykuć uwagę
odbiorcy i zwrócić uwagę na reklamę.
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górne to ścieżki stereo z oryginalnej, studyjnej (dziewiątej) płyty Death Magnetic,
natomiast dolne przebiegi to ścieżki z gry
Guitar Hero tej samej piosenki, ale po bardzo silnym skompresowaniu.
Trzeba przyznać, że zmniejszanie dynamiki w pewnym niezbyt dużym stopniu ma
praktyczny sens przy odtwarzaniu muzyki w hałaśliwym otoczeniu, na przykład
w samochodzie, by cichsze pasaże nie
ginęły w szumie opon i warkocie silnika.
Jednak dynamikę współczesnych utworów
zmniejszano (i nadal zmniejsza się) nie
z tego powodu. Otóż muzyka skompresowana jest nie tylko głośniejsza, ale większości przeciętnych odbiorców paradoksalnie
wydaje się „bardziej dynamiczna”, choć
jej dynamika jest mniejsza! Obowiązuje
hasło: czym głośniej, tym lepiej. Temat nadmiernej kompresji (overcompression) płyt
CD jest szeroki, interesujący i godny szerszego zbadania, ale zdecydowanie wykracza poza ramy artykułu. Zainteresowani
mogą poszukać dodatkowych materiałów,
wpisując w wyszukiwarkę hasło: „loudness
war”. Warto zainteresować się też problemem wielkości dynamiki współczesnych
utworów i płyt, która wyraża się w stopniach
dynamiki. Na przykład na stronie:
http://dr.loudness-war.info przedstawione
są informacje o dynamice mnóstwa utworów

i ich wersji. Czym większa liczba, tym większa dynamika. Kolor czerwony wskazuje na
zbyt niską dynamikę, wynikającą właśnie ze
zbyt silnej kompresji.
Można też znaleźć artykuły w języku
polskim, w miarę przystępnie pokazujące
problem, na przykład pod adresem: http://
top80.pl/smierc-dynamiki-p45.html czy
www.klub80.pl/porady_det.php?id=2
Nas teraz najbardziej interesuje aspekt
tej wojny, dotyczący pomiaru głośności
reklam radiowych i telewizyjnych. O ile
bowiem słuchając płyty w domowym systemie audio, sami decydujemy o głośności,
to w przypadku reklam byliśmy nieprzyjemnie zaskakiwani nagłym zwiększeniem
głośności. Odbiorcy zaczęli narzekać, ale
nie zmieniało to sytuacji. Pojawienie się
cyfrowej telewizji, z rozszerzonym zakresem dynamiki audio, tylko zwiększyło problem. Ponieważ w grę wchodziły ogromne
pieniądze, z jednej strony były ogromne
naciski, żeby emitować reklamy o sztucznie
zwiększonej głośności, a z drugiej strony nie
było żadnych norm i przepisów hamujących
taki proceder. Także i w naszym kraju przez
lata doświadczaliśmy skutków takiego stanu
rzeczy.
Dopiero masowe skargi słuchaczy
i widzów na całym świecie spowodowały,
że pojawiła się pilna potrzeba prawnego
R
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i technicznego uregulowania
głośności programów
radiowych i telewizyjnych.
Jednym problemem był brak przepisów prawnych.
Ale drugim, nawet
ważniejszym, był
brak
narzędzi
technicznych do
pomiaru i porównywania subiektywnie odczuwanej głośności. Na
rynku powszechnie
dostępne były profesjonalne mierRys. 41
niki PPM, których
wskazania nie miały jednak praktycznie nic
wspólnego z głośnością. Wprawdzie dostępne były też VU-metry oraz mierniki wartości
skutecznej (RMS) sygnału, jednak na rynku
nie było dobrych mierników głośności.
Wcześniej niełatwy problem pomiaru
głośności był raczej akademicką ciekawostką techniczną. Zajmowali się tym naukowcy, bardziej z naukowej dociekliwości niż
z realnych potrzeb. Owszem, problem różnic głośności występował przy wymianie
materiałów między poszczególnymi studiami i wytwórniami – materiały z różnych
źródeł, przy zbliżonej wartości szczytowej,
miały inną średnią wartość głośności. To
jednak można było łatwo zmienić, przepuszczając program przez odpowiednio ustawiony kompresor lub ekspandor. Nie było
natomiast zapotrzebowania na „mierniki
prawdziwej głośności”, ani mierzące realny
dźwięk (ciśnienie akustyczne), ani mierzące subiektywną głośność sygnału w cyfrowych systemach radiowych i telewizyjnych.
I dlatego normy prawne, regulujące głośność reklam, powstały dopiero wtedy, gdy
naukowcy przedstawili obiektywne i stosunkowo proste metody pomiarowe. Zajmiemy
się tym w następnym odcinku.
Piotr Górecki
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Problemy z głośnością,

czyli od VU-metru do LUFS
Wiemy z poprzedniego odcinka, że zastosowanie kompresji, czyli najprościej biorąc, wzmacniania słabszych fragmentów
przekazu, pozwala zwiększyć średnią
głośność przy zachowaniu niezniekształconych przebiegów najsilniejszych. Zilustrował to zamieszczony w poprzednim
odcinku rysunek 40. Wspomnieliśmy
tam także o wojnie głośności (loudness
war), która dotyczyła głównie głośności
reklam, ale też średniej głośności utworów muzycznych. Przed laty byliśmy nieprzyjemnie zaskakiwani nagłym zwięk-

szeniem głośności w radiu i telewizji, gdy
pojawiały się reklamy. Zaszła konieczność
prawnego i technicznego uregulowania
głośności programów radiowych i telewizyjnych. Jednak przepisy prawne musiały
opierać się na konkretnych, powtarzalnych, powszechnie uznanych i niepodważalnych metodach technicznych. Problem
bowiem w tym, że głośność to odczucie
subiektywne, wynikające z bardzo specyficznych właściwości naszego słuchu.
W tym względzie wszelkie wskaźniki
poziomu szczytowego są zupełnie bezwartościowe. Także wskaźniki bazujące
na archaicznych właściwościach VU-metrów zupełnie nie nadają się do precyzyjnej kontroli głośności. Potrzebne były
dobre „mierniki prawdziwej głośności”.

Aspekty techniczne

Rys. 42
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Tymczasem głośność to cecha subiektywna
i jej precyzyjny pomiar jest trudny, ponieważ w grę, oprócz łatwego do zmierzenia
ciśnienia dźwięku, wchodzą też częstotliwość składników, pasmo, czas trwania,
rozkład widmowy, a także takie zmienne
czynniki, jak znaczący rozrzut wrażliwości
i oceny u poszczególnych osób.
W ciągu ostatnich 80 lat opublikowano liczne prace naukowe dotyczące
głośności i jej pomiarów. Były to wyniki
badań laboratoryjnych, które jednak nie
miały praktycznie nic wspólnego z problemem głośności reklam. Także w branży radiowo-telewizyjnej podejmowano
pewne badania i próby, a ich celem też nie
była kwestia głośności reklam, a raczej
sprawa różnic głośności przy wymianie
nagrań różnych producentów. Warto jednak odnotować, że już w roku 1982 przedstawiono interesujący i praktyczny sposób
pomiaru prawdziwej głośności, oparty na
badaniach laboratoriów CBS. Niemniej aż
do początku XXI wieku nie opracowano
żadnego powszechnie uznanego sposobu
pomiaru głośności.
Omówmy teraz króciutko tylko dwa
aspekty tego niełatwego zagadnienia, by
wyjaśnić i rozwiać pewne wątpliwości.
I tak w rozkładzie spektralnym mowy
i muzyki zasadniczo dominują niższe tony.
Rysunek 42 pokazuje uśrednione w dłuż-
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szym czasie poziomy dźwięku poszczególnych części widma akustycznego sygnału mowy trzech grup ludzi, mężczyzn
i kobiet. Podobnie jest z muzyką – rysunek
43 pokazuje przeciętny rozkład widmowy
muzyki z jednej z popularnych oper. Oba
te rysunki wskazują, że dominują tu składowe niskie, poniżej 1000Hz i właśnie
te niższe składniki mają kluczowy wkład
w głośność. A to sugerowałoby, że składniki w częstotliwościach wyższych można
byłoby pominąć, bo mają znikomy wpływ
na głośność z uwagi na logarytmiczną
charakterystykę czułości słuchu.
W zasadzie tak, ale podane krzywe
dotyczą naturalnych źródeł dźwięku:
mowy i muzyki klasycznej. W przypadku
muzyki rockowej, muzyki elektronicznej
oraz innych „sztucznych dźwięków” ich
charakterystyka spektralna może być płaska i sięgać wysokich częstotliwości.
Dlatego użyteczny w dzisiejszych
warunkach miernik głośności powinien
reagować także na wysokie tony, najlepiej
aż do górnej granicy słyszalności.
Wydawałoby się jednak, że taki wniosek jest błędny ze względu na inny aspekt
zagadnienia i to trzeba wyraźnie podkreślić. Otóż powszechnie wiadomo, że przy
cichszych dźwiękach nasze ucho słabiej
reaguje na najniższe i na najwyższe tony.
Pierwsze badania nad głośnością przeprowadzali Fletcher i Munson już w roku
1933. Efektem są krzywe jednakowej
głośności – rysunek 44. Na rysunku tym
wyróżniona jest krzywa odpowiadająca
40 fonom. Filtr o charakterystyce odpowiadającej tej krzywej to bardzo popularny filtr A, powszechnie wykorzystywany
przy pomiarach szumów własnych urządzeń audio. Z uwagi na wielką popularność tego filtru wielu elektroników sądzi,
że właśnie filtr A jest najlepszy do wszelkich pomiarów sygnałów audio.
Otóż nie!
Filtr A odpowiada czułości ucha ludzkiego przy bardzo małej głośności 40 fonów,
czyli przy bardzo cichych i na dodatek ciągłych dźwiękach. I dlatego dobrze nadaje
się do pomiaru szumów własnych aparatury, które to szumy są małe. Natomiast
filtr A nie odzwierciedla właściwości
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https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/
bs/R-REC-BS.1770-3-201208-I!!PDF-E.
pdf
w skrócie: http://goo.gl/Hh1d5x.
Zgodnie z tymi zaleceniami, w elektronicznym przyrządzie do pomiaru „głośności sygnału”, miernik trzeba poprzedzić
filtrem K, który odzwierciedli charakterystykę czułości ucha ludzkiego przy średniej głośności – ilustruje to rysunek 48.
Na rysunku 48 miernik został przedstawiony w sposób bardzo uproszczony.
Jak wiemy z wcześniejszych rozważań,
proste mierniki zmiennego sygnału audio
zawierają prostownik, filtr uśredniający/
szczytowy i miernik reagujący na napięcie
stałe. Wiemy już, że duże znaczenie mają
właściwości tego filtru uśredniającego i że
w zasadzie żaden prostownik, ani szczytowy, ani uśredniający, nie pozwala prawidłowo odwzorować właściwości ludzkiego
ucha. Ponieważ głośność jest ściśle związana z energią dźwięku, miernik powinien wskazywać nie tyle zmiany napięcia
sygnału, co jego mocy. A do tego potrzebny jest nie zwykły prostownik napięcia,
tylko przetwornik wartości skutecznej,
a)
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głośności audycji radiowych i telewizyjnych
wykazały, że do pomiaru należy wykorzystać
filtr zbliżony do charakterystyki B. Ściślej
biorąc, zaproponowano
zrewidowaną w zakresie
niskich częstotliwości
charakterystykę B (revised low-frequency B
curve), w skrócie RLB.
Okazuje się, że jest to
prosty filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu
o częstotliwości granicznej 60Hz!
Dokładniejsze badania problemu głośności,
subiektywnie odczuwanej w różnych warunkach odsłuchu, wskazały, że należy uwzględnić
dodatkowe czynniki,
ponieważ krzywe czułości ucha, takie jak A,
B, C czy RLB, mierzone są w sztucznych
warunkach, z wykorzystaniem słuchawek.
Aby uwzględnić efekty dyfrakcji dźwięku wokół głowy człowieka w warunkach
naturalnego odsłuchu, należałoby dodać
dodatkowy filtr. Okazuje się, że potrzebny
jest tzw. filtr półkowy (shelf filter), który
podbija wyższe częstotliwości o kilka
decybeli.
I tak dochodzimy to tak zwanego filtru
ważącego K, który jest wykorzystywany
na całym świecie do oficjalnych pomiarów głośności. Filtr K (rysunek 47a)
jest złożeniem filtru półkowego i filtru
RLB. Rysunki 47b i 47c można znaleźć między innymi w polskim Dzienniku
Ustaw w Rozporządzeniu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z 15 grudnia 2009
wydanym właśnie po to, żeby uregulować
problem głośności reklam w radiu i telewizji. Warto dodać, że w USA podobne ograniczenie, znane jako CALM act
(Commercial Advertisement Loudness
Mitigation Act), weszło w życie mniej
więcej rok później.
W każdym razie do wprowadzenia, a potem egzekwowania przepisów
potrzebna była metoda pomiaru głośności w miarę prosta, niezawodna, dającą
powtarzalne, niekwestionowane wyniki.
Metodę taką już wcześniej, w roku 2006,
opracowano w ITU (International Telecommunication Union) i rekomendowano właśnie do pomiaru głośności reklam
(ITU-R BS.1770). Aktualna wersja rekomendacji dostępna jest pod adresem:

2
0
–2
–4
–6
–8

–10

20

c)

5

100

Filtr RLB

Częstotliwość [Hz]

0
Poziom względny [dB]

Amplituda [dB]

słuchu ludzkiego przy
dźwiękach głośniejszych, gdzie charakterystyka czułości ucha
ludzkiego jest bardziej
wyrównana. Czułość
ludzkiego słuchu dla
dźwięków głośniejszych znacznie lepiej
odzwierciedlają inne
charakterystyki. Od lat
znane są standardowe
filtry o charakterystykach A, B, C, gdzie
krzywe B i C odpowiadają czułości ucha przy
większych poziomach
ciśnienia akustycznego. W popularnych
miernikach poziomu
dźwięku
(zwanych
zwykle sonometrami),
przykład na fotografii 45, wykorzystuje
się filtr A do pomiaru
dźwięków cichych oraz
C do głośnych (dodatkowo można wybrać
krótki czas uśredniania Fot. 45
i szybką reakcję – Fast
albo dłuższy czas uśredniania i wolniejszą
reakcję Slow). Wprowadzono też jeszcze
inne krzywe ważące, na przykład filtr D
do pomiaru głośnych hałasów w lotnictwie. W literaturze znajdziesz opisy filtru
ważącego według rekomendacji CCIR
468, oznaczanej ITU-R 468, stosowaną
w sprzęcie profesjonalnym oraz późniejszą modyfikację z poziomem odniesienia
2kHz zamiast 1kHz, znaną jako ITU-R
ARM przeznaczoną do sprzętu powszechnego użytku. Znajdziesz też informacje
o filtrze Z (zero), który nie jest filtrem
ważącym – ma bowiem płaską charakterystykę w paśmie akustycznym. Rysunek
46 pokazuje różne krzywe ważące.
Dla naszego głównego wątku ważne
jest to, że znana od dawna krzywa B,
odpowiadająca czułości ucha dla dźwięków o średniej głośności, praktycznie nie
była wykorzystywana. Jednak późniejsze,
Rys. 46 dokładniejsze badania kwestii
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z rekomendacją ITU-R BS.1770 mają
schemat blokowy według rysunku 49.
Warto zauważyć, że pomiar nie
obejmuje tu kanału subwoofera (LFE
filtr K
miernik
Rys. 48
– Low Frequency Effect), czyli składoznaczany często RMS od angielskie- nika .1 w dźwięku wielokanałowym 5.1.
go Root Mean Square. Sam przetwornik To niewątpliwe dziwi i można się spoRMS w sumie też jest rodzajem bardziej dziewać, że w przyszłości i ten kanał
skomplikowanego prostownika. Wykonu- zostanie uwzględniony, ponieważ może
je on na sygnale operacje matematyczne, on mieć duży wpływ na głośność całkow tym podnoszenie do kwadratu (square) witą. Jednak jak na razie, jak najbardziej
i uśrednianie (mean), co wiąże się z defi- profesjonalne sposoby pomiaru głośności
nicją i ze sposobem określania wartości go nie obejmują.
skutecznej.
Badania ITU wykazały natomiast, że
Czyli w przyrządzie do pomiaru głoś- dwa tylne kanały otaczające (surround)
ności trzeba mierzyć nie amplitudę, tylko mają większy wpływ na odczucie głośnowartość skuteczną sygnału, odpowiadają- ści, więc przy sumowaniu mają większą
cą jego mocy.
wagę (współczynnik x1,41 = +1,5dB).
W przypadku dźwięku wielokanało- Zsumowany sygnał jest logarytmowany,
wego (stereo lub kina domowego) przy- a więc na wyjściu otrzymujemy wynik
rząd ma mierzyć wypadkową głośność w mierze decybelowej. Mierniki głośnowszystkich kanałów. Jednak współczesne ści nie są jednak wyskalowane w decybemierniki głośności, realizowane zgodnie lach, tylko w jednostkach głośności oznayL
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Tylko jaka ma być stała czasowa uśredniania?
Jeżeli będzie krótka, to otrzymamy
miernik głośności chwilowej. Gdy będzie
duża, otrzymamy miernik średniej głośności w długim czasie. Ale tu pojawi się
problem. Otóż potrzebna jest informacja
o przeciętnej, średniej głośności, więc
także uśrednianie w przyrządzie pomiarowym powinno odzwierciedlić właściwości słuchu ludzkiego.
Tymczasem ludzki zmysł słuchu jest
skomplikowany i subiektywnego odczuwania zmieniającej się głośności nie da
się odwzorować za pomocą prostego filtru
uśredniającego o konkretnej stałej czasowej. To chyba jasne i oczywiste, że
w przypadku audycji, gdzie bardzo głośne fragmenty oddzielone są dłuższymi
okresami ciszy, przyrząd z filtrem o dużej
stałej czasowej po prostu uśredni wynik
i pokaże, że średnia głośność jest mała.
Jednak człowiek, słuchając tego materiału
dźwiękowego, będzie miał wrażenie, że
przeciętna głośność jest duża.
I właśnie po to, żeby uwzględnić to
odczucie, wprowadzono bramkowanie.
Najogólniej biorąc, do uśredniania nie są
brane wartości najcichsze. Bramka niejako przepuszcza do dalszej obróbki tylko
sygnały głośniejsze, a ignoruje, pomija
dłuższe okresy ciszy.
I tak oto dochodzimy do bardzo uproszczonego schematu blokowego nowoczesnego miernika głośności z rysunku 50.
Podobny można znaleźć w najnowszej
wersji dokumentu ITU-R BS.1770-3.
Tego rodzaju mierniki realizuje się
dziś wyłącznie w wersji programowej,
a nie sprzętowej, dlatego w dokumencie
podane są wskazówki, dotyczące cyfrowej realizacji. Odnośnie do bramkowania,
rekomendacja wskazuje, że okno bramkowania powinno wynosić 400ms i kolejne
okna powinny na siebie zachodzić aż
o 75%. Definiuje też dwa progi bramkowania: stały i zmienny (dynamiczny).
Otóż najprościej biorąc, pominięte mają
być wszystkie bardzo słabe sygnały (poniżej –70 jednostek głośności) a także słabe
sygnały, cichsze o więcej niż 10 jednostek
od średniej głośności wcześniej zmierzonej bez bramkowania.
I tak oto dopiero od kilku lat mamy
powszechnie przyjęte podstawy pomiaru głośności. Okazuje się jednak, że
i w Europie, i w USA wprowadzono rozszerzone, dokładniejsze zalecenia dotyczące przekazu radiowego i telewizyjnego. W następnych odcinkach omówimy
zarówno te dokładniejsze zalecenia, jak
też zagadnienia związane z jednostką
głośności.
Piotr Górecki
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Podstawy

3UREOHP\]JïRĂQRĂFLÈ

F]\OLRG98PHWUXGR/8)6

F]ÚĂÊ

XĪ\WHF]Q\]DNUHVG\QDPLNL

G\QDPLNDOXG]NLHJRVáXFKX

dB
Rys. 52 -HGQDNSU]\RGWZDU]DQLXV\J3UREOHP ÄJáRĞQRĞFL V\JQDáX´ Z UDGLX QLH]PLHQQHÄSU]HáRĪHQLHHOHNXV]NRG]HQLHVOXFKX
140
L WHOHZL]ML GRW\F]\ QLH W\ONR UHNODP DOH WURDNXVW\F]QH´ X XĪ\WNRZQLQDáyZDXGLRQLHPRĪQDZ\NRWHĪ ZV]\VWNLFK LQQ\FK DXG\FML ]DUyZQR ND F]\OL ]DOHĪQRĞü SR]LRPX
U]\VWDü FDáHJR WHJR ]DNUHVX
RGU]XWRZLHFSUyJEyOX
120
GDQHM VWDFML ± UR]JáRĞQL MDN WHĪ SU]\ LJáRĞQRĞFLGĨZLĊNX]JáRĞQLND
= MHGQHM VWURQ\ ]E\W JáRĞQH
PáRWSQHXPDW\F]Q\
100
Z\PLDQLH SURJUDPyZDXG\FML PLĊG]\ /RGF\IURZHJRV\JQDáX'
GĨZLĊNLSRSURVWXSRZRGXMą
JáRĞQDPX]\ND
80
VWDFMDPL Z UyĪQ\FK NUDMDFK L QD UyĪQ\FK
EyO XV]X L VáXFKDQLH SU]H2WyĪZ]DOHFHQLDFK,78MDNR
NRQW\QHQWDFK : SRSU]HGQLP RGFLQNX ]ZLą]HN PLĊG]\ ÄJáRĞQRĞFLą
VWDMH E\ü SU]\MHPQRĞFLą
normalna rozmowa
60
ZVSRPQLHOLĞP\ĪHLZ(XURSLHLZ86$ V\JQDáX F\IURZHJR´ D U]HF]\D ] GUXJLHM VWURQ\ GĨZLĊ40
FLFKHPLHV]NDQLH
ZSURZDG]RQRUR]V]HU]RQHGRNáDGQLHMV]H ZLVWąJáRĞQRĞFLąXXĪ\WNRZQLND
NL QD SURJX Vá\V]DOQRĞFL Vą
20
FLFK\V]HSW
]DOHFHQLD GRW\F]ąFH  SU]HND]X UDGLRZH- SU]\MĊWRSU]HFLĊWQ\SR]LRPU]HPDVNRZDQH ÄSU]\NU\ZDQH´
JR L WHOHZL]\MQHJR =DQLP MH RPyZLP\ F]\ZLVWHJR QDWĊĪHQLD GĨZLĊNX
SU]H] ZV]HFKREHFQH V]XP\
0 SUyJVá\V]DOQRĞFL
PXVLP\ FKRü ] JUXEV]D RPyZLü ]DJDG- SU]\RJOąGDQLXWHOHZL]MLUyZQ\
RWRF]HQLD 5]HF]\ZLVW\
dB
QLHQLD]ZLą]DQH]MHGQRVWNDPLJáRĞQRĞFL G%$ FR QLHFR ZF]HĞQLHM
]DNUHV G\QDPLNL GĨZLĊNX
]QLHNV]WDáFHQLD
ZLHU]FKRáNyZ
3U]HGWHP WU]HED Z\UDĨQLH SRGNUHĞOLü Z VZRLFK EDGDQLDFK RNUHĞOLá (ULF
Z GREUHM VDOL NRQFHUWRZHM QLH
V\JQDáX
ĪH RGG]LHOQD VSUDZD WR JáRĞQRĞü U]H- %HQMDPLQ Z GRNXPHQFLH PreferSU]HNUDF]D G% D QRUPDOQD
F]\ZLVW\FK GĨZLĊNyZ D LQQD VSUDZD WR red Listening Levels and AccepUR]PRZDPD]DNUHVG\QDPLNLFR
ÄJáRĞQRĞüV\JQDáX´
QDMZ\ĪHMU]ĊGXG%
tance Windows for Dialog ReproQDMZLĊNV]\
QLH]QLHNV]WDáFRQ\
: SU]\SDGNX U]HF]\ZLVW\FK GĨZLĊ- duction in the Domestic EnvironV\JQDá
NyZ JáRĞQRĞü Z\QLND ] ZLHONRĞFL ]PLDQ ment  7H G%$ WR VWRVXQNRZR
'\QDPLNDVSU]čWX
FLĞQLHQLD SRZLHWU]D 0RĪHP\ ]PLHU]\ü QLVNL SR]LRP QDWĊĪHQLD GĨZLĊNX
,QQD VSUDZD WR G\QDPLND VSU]ĊV]XP\
RELHNW\ZQą ZLHONRĞü MDNą MHVW SR]LRP L ZáDĞQLH VWąG Z\QLND SU]\MĊFLH
WX HOHNWURDNXVW\F]QHJR 3UREOHP
ZáDVQH
VSU]ĊWX
FLĞQLHQLD DNXVW\F]QHJR 63/ ± 6RXQG NU]\ZHM ZDĪąFHM 5/% NWyUD MHVW
LOXVWUXMH rysunek 53 1LH PRĪQD
V]XP\
3UHVVXUH /HYHO Z\UDĪDQ\ Z GHF\EHODFK ]PRG\ILNRZDQą ZHUVMą NU]\ZHM
GRZROQLH ]ZLĊNV]Dü ZLHONRĞFL
± G%  L XZ]JOĊGQLDMąF VSHF\ILF]QH ZáDĞ- %GRW\F]ąFHMZáDĞQLHGĨZLĊNyZRĞUHGQLHM Rys. 53 DPSOLWXG\  SU]HWZDU]DQHJR F]\
FLZRĞFL OXG]NLHJR ]P\VáX VáXFKX NU]\- JáRĞQRĞFL 1LH PXVLP\ VLĊ MHGQDN ]DJáĊSU]HV\áDQHJR V\JQDáX SRQLHZDĪ
ZH F]XáRĞFL  PRJOLE\ĞP\ WHĪ RNUHĞODü ELDü ZH ZV]\VWNLH V]F]HJyá\ : GDOV]\FK Z\VWąSLą ]QLHNV]WDáFHQLD ± GHIRUPDFMD
SR]LRPGĨZLĊNX ZIRQDFK SU]\QDMPQLHM UR]ZDĪDQLDFKSRSURVWXSRPLMDP\]ZLą]HN ZLHU]FKRáNyZ 2JUDQLF]HQLHP RG GRáX Vą
GODÄSRMHG\QF]\FK´GĨZLĊNyZFLąJá\FK
ÄJáRĞQRĞFLV\JQDáX´']U]HF]\ZLVWąJáRĞ- V]XP\ZáDVQHVSU]ĊWX:SU]\SDGNXXU]ą1DVEDUG]LHMLQWHUHVXMHÄJáRĞQRĞüV\J- QRĞFLą GĨZLĊNX / ] JáRĞQLND 3RZLQQLĞP\ G]HĔ DQDORJRZ\FK Vą WR ZV]HFKREHFQH
QDáX´F\IURZHJROXEDQDORJRZHJR0DP\ QDWRPLDVW]ZUyFLüXZDJĊQDG\QDPLNĊ
V]XP\WHUPLF]QHLLQQHQLHSRĪąGDQHSU]\MHGQR]QDF]QLH RNUHĞOLü JáRĞQRĞü V\JQDáX
SDGNRZH SU]HELHJL D WDNĪH LQQH ]DNáyFHF\IURZHJR F]\ HOHNWU\F]QHJR D W\PF]D- '\QDPLNDVãXFKX
QLD QD SU]\NáDG SU]\GĨZLĊN VLHFL +]
VHPOXG]NL]P\VáVáXFKXPDUyĪQHZáDĞFL- '\QDPLND WR QDMSURĞFLHM ELRUąF Z\UD- : XU]ąG]HQLDFK F\IURZ\FK GROQ\P RJUDZRĞFL]DOHĪQLHRGU]HF]\ZLVWHMJáRĞQRĞFL ĪRQD Z GHF\EHODFK UyĪQLFD PLĊG]\ QDM- QLF]HQLHP Vą W]Z V]XP\ NZDQWRZDQLD
GĨZLĊNX L VáXFKDF] PRĪH ]PLHQLDü U]H- VLOQLHMV]\PL D QDMVáDEV]\PL V\JQDáDPL Z\QLNDMąFH ] G\VNUHWQHJR VFKRGNRZHJR
F]\ZLVWą JáRĞQRĞü GĨZLĊNX Z UDGLX F]\ XĪ\WHF]Q\PL
FKDUDNWHUXV\JQDáXF\IURZHJR
WHOHZL]RU]H SRWHQFMRPHWUHP OXE ]GDOQLH
'\QDPLND OXG]NLHJR VáXFKX F]\OL UyĪ-HĪHOL FKRG]L R SU]HWZDU]DQLH L ]DSLV
]D SRPRFą SLORWD , QLH ZLDGRPR F]\ QLFD PLĊG]\ QDMJáRĞQLHMV]\PL GĨZLĊNDPL GĨZLĊNXWRSU]HGODW\ZGDZQ\FKF]DVDFK
EĊG]LHVáXFKDáJáRĞQLHMF]\FLV]HM
NWyUH QLH VSRZRGXMą V]\ENLHJR XV]NRG]H- ÄDQDORJRZ\FK´GRVWĊSQDG\QDPLNDVSU]ĊWX
=LOXVWURZDQHWRMHVWZSHZQ\PXSURV]- QLD VáXFKX D SURJLHP Vá\V]DOQRĞFL VLĊJD HOHNWURDNXVW\F]QHJR E\áD QLHZLHOND U]ĊGX
F]HQLXQDrysunku 512WyĪWU]HEDSU]\- G%FR]LOXVWURZDQHMHVWQDrysunku 52 G%
Mąü MDNLĞ XSURV]F]RQ\ VSRVyE SRPLDUX
Z\QLN
cyfrowy
Z\QLN
analogowy
w
Rys. 51
ÄJáRĞQRĞFLV\JQDáX´F\IURZHJRR]QDF]RPLHUQLNSR]LRPX
w
PLHUQLNSR]LRPX
G%X
dBFS
QHJR ' NWyU\ Z QLH]PLHQLRQHM SRVWDFL MHVW DOER
SU]HáRĪHQLHHOHNWURDNXVW\F]QH´
D1 cyfrowa
A1
A0
D2 SU]HWZRUQLN A2
“
XXĪ\WNRZQLND
obróbka
A/C
SU]HV\áDQ\GRRGELRUC/A
GĨZLĊNX
F\ F\IURZDWHOHZL]MD
L
UDGLR  DOER UHMHVWUR- PLNURIRQ Z]PDFQLDF] SU]HWZRUQLN
analogowocyfrowa
A4
A3
D2 WUDQVPLVMD D2
DMDND
ZDQ\ L RGWZDU]DQ\
JáRĞQRĞü
-cyfrowy
C/A
WXMHVW
GĨZLĊNX
OXE
Sá\W\ &' '9' 03 LWS  8SURV]JáRĞQRĞüV\JQDáX´"
X
UHMHVWUDFMD
“
F]HQLH SROHJD QD W\P ĪH WU]HED ]DáRĪ\ü
XĪ\WNRZQLND

odtwarzacz
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E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c h

mowa

muzyka rockowa

muzyka jazzowa

muzyka klasyczna

SRĪąGDQD
SU]HFLĊWQD
JáRĞQRĞü

film (kino z efektami)

muzyka jazzowa

muzyka klasyczna

film (kino z efektami)

SR]LRPV\JQDáX

mowa

muzyka rockowa

muzyka jazzowa

muzyka klasyczna

film (kino z efektami)

SR]LRPV\JQDáX

GRVWĊSQ\PDá\]DNUHVG\QDPLNL

mowa

muzyka rockowa

muzyka jazzowa

muzyka klasyczna

SR]LRPV\JQDáX

film (kino z efektami)

SRQRUPDOL]DFMLZDUWRĞFLV]F]\WRZ\FK

maksymalna REFLĊFLHZLHU]FKRáNyZ ]QLHNV]WDáFHQLD
amplituda

SRQRUPDOL]DFMLJáRĞQRĞFL
REFLĊFLHZLHU]FKRáNyZ ]QLHNV]WDáFHQLD

Rys. 55
JáRĞQRĞü

Rys. 54

V\JQDá\RU\JLQDOQH

3RGNUHĞOP\ WHĪ ZDĪQ\ IDNW ĪH UyĪQH
URG]DMHDXG\FMLUDGLRZ\FKWHOHZL]\MQ\FK
L LQQ\FK PDMą D SU]\QDMPQLHM SRZLQQ\
PLHü LQQ\ ]DNUHV G\QDPLNL ± F]\OL LQQą
UyĪQLFĊPLĊG]\V\JQDáDPLQDMVLOQLHMV]\PL
D QDMFLFKV]\PL V\JQDáDPL XĪ\WHF]Q\PL
1D]\ZDP\ WR UDF]HM zakresem dynamiki
GDQHM DXG\FML =DNUHV G\QDPLNL ILOPX
DNFML Z NLQLH GRPRZ\P SRZLQLHQ E\ü
RF]\ZLĞFLH MDN QDMZLĊNV]\ SRGREQLH
]DNUHV G\QDPLNL NRQFHUWX V\PIRQLF]QHJR QDWRPLDVW PX]\ND SU]H]QDF]RQD GR
VáXFKDQLDZVDPRFKRG]LHF]\QDSU]HQRĞQ\P RGWZDU]DF]\ PS SRGF]DV MRJJLQJX
SRZLQQDPLHüGXĪRPQLHMV]\]DNUHVG\QDPLNLE\QDMFLFKV]HXĪ\WHF]QHV\JQDá\QLH
E\á\ ]DJáXV]DQH SU]H] V]XP\ RWRF]HQLD
'REU]HE\áRE\ĪHE\SURJUDPGĨZLĊNRZ\
]RVWDáVSHFMDOQLHSU]\JRWRZDQ\GRWDNLFK
WUXGQ\FKZDUXQNyZE\MHJR]DNUHVG\QDPLNL E\á QLHGXĪ\ QS W\ONR NLONDQDĞFLH
GHF\EHOL 7RWHĪRGUĊEQ\V]HURNLWHPDW
1DV QDMEDUG]LHM LQWHUHVXMH WHUD] IDNW
ĪH GDZQLHM DE\ MDN QDMOHSLHM Z\NRU]\VWDü QLHGXĪą GRVWĊSQą G\QDPLNĊ QRUPDOL]RZDQRZDUWRĞFLV]F]\WRZHSURJUDPyZ
DXGLR F]\OL GEDQR R WR ĪHE\ WH QDMVLOQLHMV]HV\JQDá\PLDá\DPSOLWXGĊQLHZLHOH
PQLHMV]ą QLĪ PDNV\PDOQD GRSXV]F]DOQD
E\ Z WHQ VSRVyE QLH ]PQLHMV]Dü RGVWĊSX
RGV]XPyZZáDVQ\FKVSU]ĊWX:áDĞQLH]H
Z]JOĊGXQDRJUDQLF]RQąG\QDPLNĊUHDOL]DWRU]\]ZUDFDOLXZDJĊSU]HGHZV]\VWNLP
QD ZDUWRĞFL V]F]\WRZH V\JQDáX E\ QLH
SU]HVWHURZDü WRUX D QDZHW JG\ PLHU]\OL
ZDUWRĞüĞUHGQLą 98PHWUHP OXEVNXWHF]Qą SU]HELHJX U]DGNR
V\JQDá\RU\JLQDOQH
]ZUDFDOL XZDJĊ QD
MHJRJáRĞQRĞü3ULRU\WHWHP E\áR RSW\PDO-

GRVWĊSQ\GX]\]DNUHVG\QDPLNL

&]ĊVWR GUDPDW\F]Q\P ZUĊF] RJUDQLF]HQLHP Vą ZDUXQNL L RNROLF]QRĞFL RGVáXFKX
3U]\NáDGRZR Z PLHV]NDQLX Z FHQWUXP
GXĪHJRPLDVWDVá\FKDüUyĪQHPLHMVNLHKDáDV\ SU]HQLNDMąFH SU]H] RNQD FR ]DJáXV]D
QDMFLFKV]H GĨZLĊNL QS GREU]H QDJUDQHJR NRQFHUWX V\PIRQLF]QHJR L HZLGHQWQLH
RJUDQLF]D G\QDPLNĊ -HV]F]H JRU]HM MHVW

2SW\PDOQDG\QDPLND"

QH Z\NRU]\VWDQLH QLHZLHONLHM G\QDPLNL
VSU]ĊWXDXGLR
1DWRPLDVW REHFQLH Z VSU]ĊFLH DXGLR
PDP\ GR Z\NRU]\VWDQLD QDSUDZGĊ GXĪ\
]DSDV G\QDPLNL 5HDOL]DWRU]\ GĨZLĊNX
] SRV]F]HJyOQ\FK VWDFML UyĪQLH JR Z\NRU]\VW\ZDOL0LĊG]\LQQ\PLWHQGXĪ\]DSDV
SR]ZDODá QLHPDO GRZROQLH ]ZLĊNV]Dü
JáRĞQRĞü UHNODP QDZHW EH] VWRVRZDQLD
NRPSUHVML : ]ZLą]NX ] GXĪą GRVWĊSQą G\QDPLNą PRĪQD SUDFRZDü SU]\ QLĪV]\FKSR]LRPDFKĞUHGQLFKFRGDMHZLĊNV]\]DSDV KHDGURRP GRSU]HVWHURZDQLD
3U]H] WR ]QDF]QLH PQLHM EROHVQ\ VWDá VLĊ
SUREOHP HZHQWXDOQHJR SU]HVWHURZDQLD
SU]H] V\JQDá\ QDMVLOQLHMV]H NWyUH PRJą
E\üGXĪRZLĊNV]HRGSR]LRPXĞUHGQLHJR
&R LVWRWQH EUDN MHGQROLW\FK QRUP
URG]LáWHĪSUREOHP\SU]\Z\PLDQLHQDJUDĔ
SRPLĊG]\ VWDFMDPL NWyU\FK UHDOL]DWRU]\
UyĪQLHXVWDZLDOLSR]LRP\V\JQDáX7UXGQR
E\áR UyZQLHĪ ]DFKRZDü MHGQDNRZą SU]HFLĊWQąJáRĞQRĞüDXG\FMLQDZHWZWHMVDPHM
VWDFMLUDGLRZHMF]\WHOHZL]\MQHM
3RMDZLáD VLĊ SRWU]HED XMHGQROLFHQLD
3U]\ GXĪHM G\QDPLFH SUREOHP V]F]\WyZ
Z\VWHURZDQLD VWUDFLá ]QDF]HQLH 3RĪąGDQH
VWDáRVLĊQDWRPLDVWE\ZV]\VWNLHSURJUDP\
DXGLRPLDá\MHGQDNRZąÄJáRĞQRĞüV\JQDáX´
-XĪ ZF]HĞQLHM SU]\ RPDZLDQLX U\VXQNX
 ZVSRPLQDOLĞP\ ĪH SU]HG ODW\ QRUPDOL]RZDQRV]F]\W\V\JQDáXJáyZQLHSRWRE\
RSW\PDOQLH Z\NRU]\VWDü GRVWĊSQ\ ]DNUHV
G\QDPLNL±MHVWWR]LOXVWURZDQHQDrysunku
54. 7HUD] JG\ GRVWĊSQ\ ]DNUHV G\QDPLNL
MHVW GXĪR ZLĊNV]\ NRU]\VWQLHM E\áRE\ QRUPDOL]RZDüSRV]F]HJyOQHDXG\FMHE\PLDá\
MHGQDNRZą JáRĞQRĞü -HVW WR ]LOXVWURZDQH
Z XSURV]F]HQLX QD rysunku 55 7U]HED
E\áR SU]HMĞü RG SRPLDUX SR]LRPX V\JQDáX
GRSRPLDUXMHJRJáRĞQRĞFL3RWU]HEQHVWDá\
VLĊ PLHUQLNL ÄJáRĞQRĞFL V\JQDáX´ D QLH
W\ONRPLHUQLNLZ\VWHURZDQLDF]\OLPLHUQLNL
DPSOLWXG\ZSUDNW\FHZVNDĨQLNLV]F]\WRZH
330'RWHJRZąWNXMHV]F]HZUyFLP\DQD
UD]LH]DMPLMP\VLĊMHGQRVWNDPLLVNDODPL
&LąJGDOV]\QDVWURQLH

mowa

'\QDPLNDRGVãXFKX

Z VDPRFKRG]LH JG]LH SU]HFLHĪ F]ĊVWR VáXFKDP\ PX]\NL ± WDP GUDPDW\F]Q\P RJUDQLF]HQLHP G\QDPLNL MHVW ZDUNRW VLOQLND
L V]XP RSRQ : WDNLFK ZDUXQNDFK GXĪD
G\QDPLNDQDJUDQLDMHVWZUĊF]ZDGąLQDOHĪDáRE\ Mą SRZDĪQLH ]PQLHMV]\ü ]D SRPRFą
NRPSUHVRUD Z]PDFQLDMąFGĨZLĊNLFLFKV]H
HZHQWXDOQLHĞFLV]DMąFQDMJáRĞQLHMV]H DOHWR
RGUĊEQ\WHPDW

muzyka rockowa

=ELHJLHPODWGRVWĊSQDG\QDPLNDVSU]ĊWX
VWDZDáDVLĊFRUD]ZLĊNV]D2GODWZ\NRU]\VWXMH VLĊ ]DSLV L WUDQVPLVMĊ F\IURZą 3U]\
Z\NRU]\VWDQLX GDQ\FK ELWRZ\FK MDN
QSZSá\FLH&' PRĪQDX]\VNDüG\QDPLNĊ
G%7DNĪHZSU]\SDGNXGĨZLĊNXNRPSUHVRZDQHJRQS03WHĪPRĪQDPyZLüRWDN
GXĪHM G\QDPLFH 1DWRPLDVW Z ]DVWRVRZDQLDFK SURIHVMRQDOQ\FK SRZV]HFKQLH Z\NRU]\VW\ZDQH Vą G]LĞ GDQH ELWRZH RIHUXMąFHG\QDPLNĊG%DWDNĪHGDQHZW]Z
]DSLVLH ]PLHQQRSU]HFLQNRZ\P floating
point  FR RIHUXMH MHV]F]H ZLĊNV]ą G\QDPLNĊ 'RVWĊSQD Z QRZRF]HVQ\FK V\VWHPDFK F\IURZ\FK G\QDPLND SRQDG G%
MHVW GXĪR ZLĊNV]D QLĪ RGVWĊS V\JQDáV]XP
ZUHDOQ\FKV\JQDáDFKDXGLRQS]PLNURIRQXDOHWRRGUĊEQ\WHPDW
&LFKV]H L JáRĞQLHMV]H UHDOQH GĨZLĊNL SU]HWZRU]RQH QD V\JQDá HOHNWU\F]Q\
SRWHP HZHQWXDOQLH QD F\IURZ\ WU]HED
]PLHĞFLü Z GRVWĊSQ\P ]DNUHVLH G\QDPLNL VSU]ĊWX DXGLR 2F]\ZLĞFLH QDJUDQLH
NRQFHUWXV\PIRQLF]QHJRVá\QQHMRUNLHVWU\
SRZLQQR PLHü PRĪOLZLH GXĪą G\QDPLNĊ
5HDOL]DWRU GĨZLĊNX PRĪH QDZHW FHORZR
]ZLĊNV]\ü G\QDPLNĊ DXG\FML L X]\VNDü
ZUĊF] SLRUXQXMąF\ HIHNW QS Z ĞFLHĪFH
GĨZLĊNRZHM ILOPX DNFML JG\ SR OHGZR
Vá\V]DOQ\FK RGJáRVDFK NURNyZ QDVWąSL
JáRĞQ\ Z\VWU]Dá : WDNLFK ]DVWRVRZDQLDFK GXĪD G\QDPLND MHVW MDN QDMEDUG]LHM
SRĪąGDQD$OH MXĪ QD SU]\NáDG Z SURJUDPLH SRHW\FNLP JG\ Vá\QQ\ DNWRU F]\WD
URPDQW\F]QH ZLHUV]H QD WOH GHOLNDWQHM
PX]\NLGXĪDG\QDPLNDZFDOHQLHMHVWDQL
NRQLHF]QDDQLSRWU]HEQD
7U]HEDWHĪSDPLĊWDüĪHRJUDQLF]HQLHP
Vą QLH W\ONR V]XP\ ZáDVQH PLNURIRQyZ
L ZV]HONLH SU]\SDGNRZH QLHSRĪąGDQH
GĨZLĊNLZ\VWĊSXMąFHSRGF]DVQDJUDQLD

szumy

szumy
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Podstawy
&LąJGDOV]\]HVWURQ\

Jednostki i skale

3U]\SRPQLMP\ ĪH ZF]HĞQLHMV]H V]F]\WRZH PLHUQLNLZ\VWHURZDQLD330PLDá\
VNDOĊ SRND]XMąFą DPSOLWXGĊ V\JQDáX
Z GHF\EHODFK F]\OL Z PLHU]H ORJDU\WPLF]QHM -DN SDPLĊWDP\ VNDOD ORJDU\WPLF]QD MHVW GODWHJR SRĪąGDQD ĪH OXG]NL
VáXFK WHĪ PD FKDUDNWHU\VW\NĊ Z SU]\EOLĪHQLX ORJDU\WPLF]Qą =DVDGQLF]R GHF\EHO
G%  MHVW ZLHONRĞFLą EH]Z\PLDURZą ER
]JRGQLH ] SRGVWDZRZą GHILQLFMą Z\UDĪD
RQ SR SURVWX VWRVXQHN GZyFK ZLHONRĞFL
: SU]\SDGNX PRF\ Z WHOHNRPXQLNDFML D SRWHP WDNĪH Z UDGLRIRQLL SU]\MĊWR
PRF RGQLHVLHQLD P: MDNR ]HUR GHF\EHOL L R]QDF]DQR G%P JG]LH OLWHUND m
ZVND]XMH QD PRF  PLOLZDWD 3RQLHZDĪ
PRF WĊ P:  ]Z\NOH PLHU]RQR QD UH]\VWDQFMLRPyZRGSRZLDGDáRMHMQDSLĊFLH 9 , ZáDĞQLH Z WHOHNRPXQLNDFML
LUDGLRIRQLLQDSLĊFLH9SU]\MĊWRMDNR
]HUR GHF\EHOL L R]QDF]DQR G%X -HGQDN JG\ UR]SRZV]HFKQLáD VLĊ WHFKQLND
F\IURZDPLHUQLNLZ\VWHURZDQLDQLHE\á\
Z\VNDORZDQHDQLZG%PDQLZG%XDQL
Z ĪDGQ\FK LQQ\FK MHGQRVWNDFK QDSLĊFLD
W\ONRDOERZÄ]Z\Ná\FKGHF\EHODFK´G%
DOERZG%)6JG]LHOLWHU\)6SRFKRG]ąRG
)XOO6FDOHF]\OLRGSHáQHMVNDOL:VNDĨQLNL330ZVSU]ĊFLHF\IURZ\PSRND]\ZDá\
Z GHF\EHODFK DPSOLWXGĊ V\JQDáX F\IURZHJR -HGQDN Z UyĪQ\P VSU]ĊFLH UyĪQH
E\á\SR]LRP\PDNV\PDOQHQDSLĊFLDF]\OL
]ZLą]HN PLĊG]\ ÄF\IHUNDPL´ D QDSLĊFLHP V\JQDáX DQDORJRZHJR QLH E\á ĞFLĞOH
XVWDORQ\ : (XURSLH ]Z\NOH SU]\MPRZDQR ĪH G%X  9  ±G%)6 DOH
Z QDV]\FK UR]ZDĪDQLDFK ]ZLą]HN ÄF\IHUHN´ ] ZDUWRĞFLDPL QDSLĊFLD MHVW NZHVWLą
GUXJRU]ĊGQą
1DMZDĪQLHMV]H MHVW WR ĪH VNDOD
Z ÄF\IURZ\FK´ PLHUQLNDFK V]F]\WRZ\FK
330 MDNR JyUQą JUDQLFĊ ]DZV]H PD G%
±SU]\NáDGQDrysunku 56WR]U]XW]SURJUDPX $GREH $XGLWLRQ : PLHUQLNDFK
SURJUDPRZ\FKWDNMDNZW\PSU]\SDGNX
GROQą JUDQLFĊ PRĪQD XVWDZLDü GRZROQLH
]DOHĪQLHRGSRWU]HELRGMDNRĞFLPDWHULDáX
GĨZLĊNRZHJR 1D rysunku 56 Wą GROQą
JUDQLFą MHVW ±G% 1DWRPLDVW QD rysunku 57 DĪ±G%
xL filtr K
x R filtr K

RMS

GL

RMS

GR

xC filtr K

RMS

xLs filtr K

RMS

xRs filtr K

RMS

0dB

0dB

GC
0dB

GLs
+1,5dB

GRs
+1,5dB

W przySDGNX WDNLFK
P L H U Q L N y Z
Z\VWHURZDQLD 5\V
330 VSUDZD
MHVW Z VXPLH
MDVQD ± ZVND]XMąRQHRLOH
GHF\EHOL V\JQDáMHVWPQLHMV]\ RG PDNV \ P D O Q H J R
QLH]QLHNV]WDá5\V
FRQHJR
1DWRPLDVW
ZSU]\SDGNXPLHUQLNDJáRĞQRĞFL]UHDOL]RZDQHJR ZHGáXJ ]DOHFHĔ ,785 %6
VSUDZDMHVWEDUG]LHMVNRPSOLNRZDQD

Å*ãRĤQRĤþF\IURZDµ"

%\ RG]ZLHUFLHGOLü ORJDU\WPLF]Qą F]XáRĞü ]P\VáX VáXFKX VNDOD JáRĞQRĞFL WHĪ
PD E\ü ORJDU\WPLF]QD L Z SU]\U]ąG]LH
ZHGáXJ ]DOHFHĔ ,78 SU]HZLG]LDQR EORN
ORJDU\WPXMąF\ ÄGHF\EHORZ\´ ± rysunek
58ĩHE\MHGQDNQLHE\áRZąWSOLZRĞFLĪH
QLH FKRG]L R SR]LRP DPSOLWXGĊ  W\ONR
R JáRĞQRĞü Z\QLN PD E\ü SRGDZDQ\ QLH
Z GHF\EHODFK W\ONR Z MHGQRVWNDFK /8
/RXGQHVV8QLW SU]\F]\P/8 G%
']LVLDM REUyEND L WUDQVPLVMD V\JQDáyZ DXGLR QDVWĊSXMH QD GURG]H F\IURZHM
:SUDZG]LH Z VSU]ĊFLH Z\VWĊSXMą SU]HWZRUQLNL $& L &$ ZLĊF MHGQRVWNL /8
VąMDNRĞ]ZLą]DQH]ZDUWRĞFLDPLQDSLĊFLD
V\JQDáX DQDORJRZHJR MHGQDN WR QLH MHVW
LVWRWQH PRĪHP\ ]DSRPQLHü R SRZLą]DQLX VNDOL /8 ] NRQNUHWQ\PL ZDUWRĞFLDPL
QDSLĊFLDV\JQDáXDQDORJRZHJRLVNRQFHQWURZDü VLĊ W\ONR QD ZDUWRĞFLDFK OLF]ERZ\FK F\IURZ\FK JáRĞQRĞFL
àDWZR ]DDNFHSWRZDü ZQLRVHN ĪH
SRGREQLH MDN Z SU]\SDGNX F\IURZ\FK
PLHUQLNyZ V]F]\WRZ\FK JyUQą JUDQLFą
SR]LRPX MHVW ]DZV]H G%)6 WDN WHĪ GOD
JáRĞQRĞFLJyUQDJUDQLFDWHĪPDRGSRZLDGDüSHáQHMVNDOL )XOO6FDOH FRR]QDF]\P\/8)6
ĝFLĞOHMELRUąFSU]\SRPLDU]HJáRĞQRĞFL
]DOHĪQRĞFL L DOJRU\WP\ Vą ]QDF]QLH EDUG]LHMVNRPSOLNRZDQH]XZDJLQDREHFQRĞü
ILOWUX . RUD] QD VXPRZDQLH V\JQDáyZ
GĨZLĊNX ZLHORNDQDáRZHJR L WR ] UyĪQ\PL
ZVSyáF]\QQLNDPL :F]HĞQLHM U\VXwynik pomiaru QHN   SRPLQĊOLĞP\ ]ZLą]HN ÄJáRĞpodawany
w jednostkach QRĞFL V\JQDáX´ ] U]HF]\ZLVWą JáRĞsumowanie
LU
QRĞFLą GĨZLĊNX X XĪ\WNRZQLND 1LH
(Loudness
Unit)
PRĪHP\ MHGQDN ]XSHáQLH SRPLQąü
]ZLą]NX ÄJáRĞQRĞFL F\IURZHJR V\J10log10 Z\ĞZLHWODF]
QDáX´ ] DPSOLWXGą ] SR]LRPHP WHJR
V\JQDáXF]\OLQLHPRĪHP\]DQLHGEDü
EORN
]DOHĪQRĞFL/8)6RGG%)6=DPLHV]ORJDU\WPXMąF\
F]RQHQDU\VXQNXPLHUQLNLSRND]XMąSR]LRP F\IURZRHZHQWXDOQLHDQD5\V

Ȉ
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ORJRZR F]\OLSRND]XMąZDUWRĞFLV]F]\WRZH F\IURZ\PLHUQLNSR]LRPX]DZV]HMHVW
W\SX330 OXEĞUHGQLH 98PHWU 
$ WHUD] F\IURZ\ PLHUQLN JáRĞQRĞFL ZJ
U\VXQNXPDSRND]DüMHGQRVWNLJáRĞQRĞFL
/8 /8)6 1DSHZQREĊGąRQH]DOHĪQHRG
SR]LRPXV\JQDáX G%)6 :LHP\MXĪĪHWD
]DOHĪQRĞüMHVWGRĞüVNRPSOLNRZDQDFKRüE\
W\ONRZVNXWHN]DVWRVRZDQLDILOWUX.LQLHUyZQHJR VXPRZDQLD V\JQDáyZ ] SRV]F]HJyOQ\FK NDQDáyZ 1LHPQLHM WU]HED MHGQDN
PLHüMDNLĞSXQNW]DF]HSLHQLD±LWDNZHGáXJ
UHNRPHQGDFML,785%6SRGDQLHQD
MHGHQ]NDQDáyZÄQLHZ]PDFQLDQ\FK´PLHUQLNDJáRĞQRĞFL OHZ\SUDZ\OXEFHQWUDOQ\ 
PRQRIRQLF]QHJRV\JQDáXN+]RSR]LRPLH
DPSOLWXG]LH  G%)6 PD GDü ZVND]DQLH
JáRĞQRĞFL UyZQH ±/8)6 3RGDQLH QD
GZDNDQDá\OHZ\LSUDZ\VWHUHRIRQLF]QHJR
V\JQDáX N+] G%)6 PD GDü ZVND]DQLH
/8)6 ID]\ V\JQDáyZ VWHUHR QLH PDMą
]QDF]HQLD ER VXPRZDQH Vą QLH FKZLORZH
ZDUWRĞFL W\ONR ZDUWRĞFL VNXWHF]QH ± ĞUHGQLRNZDGUDWRZH  -DN VLĊ áDWZR GRP\ĞOLü
SRGDQLHV\JQDáyZG%)6]ZáDV]F]DRF]ĊVWRWOLZRĞFLDFKSRZ\ĪHMN+]MHGQRF]HĞQLH
QDZV]\VWNLHNDQDá\SRZLQQRGDüJáRĞQRĞü
]QDF]QLHSRZ\ĪHM/8)6-HGQDNZSUDNW\FH JáRĞQRĞü UHDOQ\FK DXG\FML MHVW GXĪR
PQLHMV]DRG/8)6
3RGVXPXMP\ :H ZVSyáF]HVQ\P
VSU]ĊFLH F\IURZ\P G\VSRQXMHP\ GXĪą
G\QDPLNąU]ĊGXG%3R]LRPV\JQDáX DPSOLWXGĊ PLHU]\P\ZGHF\EHODFK
Z RGQLHVLHQLX GR SHáQHM VNDOL G%)6 
JG]LHSR]LRPG%)6RGSRZLDGDQDMZLĊNV]HPX QLH]QLHNV]WDáFRQHPX V\JQDáRZL
VLQXVRLGDOQHPX 1DWRPLDVW ÄJáRĞQRĞü
V\JQDáX´PLHU]\P\ZHGáXJUHNRPHQGDFML
,785 %6 Z MHGQRVWNDFK /8 WHĪ
Z RGQLHVLHQLX GR SHáQHM VNDOL /8)6 
SU]\ F]\P /8)6 RGSRZLDGD SRGDQLX
QD NDQDá\ OHZ\ L SUDZ\ V\JQDáX VLQXVRLGDOQHJR N+] R PDNV\PDOQ\P SR]LRPLH
G%)6
:QDVWĊSQ\PRGFLQNXQDGDOEĊG]LHP\
ZJáĊELDüVLĊZWHPDWSRPLDUXJáRĞQRĞFL
Piotr Górecki
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Podstawy

3UREOHP\]JïRĂQRĂFLÈ

F]\OLRG98PHWUXGR/8)6
Co i po co?

ĩHE\QLH]JXELüVLĊZJąV]F]XGRW\FKF]DV
SRGDQ\FKLQIRUPDFMLRJáRĞQRĞFLSU]\SRPQLMP\ GZLH JáyZQH VSUDZ\ GRW\F]ąFH
V\JQDáXF\IURZHJR
.ZHVWLD3UREOHPQDGPLHUQHMJáRĞQRĞFLUHNODP
.ZHVWLD  1RUPDOL]DFMD JáRĞQRĞFL
SURJUDPyZWHOHZL]\MQ\FKLUDGLRZ\FK
2GQRĞQLH NZHVWLL SLHUZV]HM ĪHE\
UHNODP\ QLH RJáXV]Dá\ RGELRUFyZ
SRWU]HEQH E\á\ SU]HSLV\ SUDZQH ± XVWDZ\ NWyUH PXVLDá\ VLĊ RGZRá\ZDü GR
NRQNUHWQ\FK WHFKQLF]Q\FK VSRVREyZ
SRPLDUXJáRĞQRĞFL
: NZHVWLL GUXJLHM FKRG]L QLH W\ONR
R EH]SUREOHPRZą Z\PLDQĊ SURJUDPyZ
PLĊG]\ QDGDZFDPLVWDFMDPL ± QDMOHSLHM
Z VNDOL ĞZLDWD L ]DSHZQLHQLH RGELRUF\
Z WHOHZL]RU]H F]\ UDGLX MHGQDNRZHM JáRĞQRĞFL JG\ SU]HáąF]D NROHMQH VWDFMH &KRG]L WHĪ R GRGDWNRZH V]F]HJyá\ QLHLVWRWQH
GOD SUDZQ\FK NZHVWLL JáRĞQRĞFL UHNODP
D EDUG]R LVWRWQH GOD LQĪ\QLHUD GĨZLĊNX
2WyĪQRZH]DDZDQVRZDQHPHWRG\SRPLDUX V\JQDáX F\IURZHJR GDMą GXĪR GRGDWNRZ\FKSUDNW\F]QLHXĪ\WHF]Q\FKLQIRUPDFML
R SURJUDPLH FR SR]ZDOD EDUG]LHM SUHF\]\MQLH WZRU]\ü DXG\FMH SU]H]QDF]RQH GR
RGVáXFKXZUyĪQ\FKZDUXQNDFK
6SUyEXMP\ WHĪ XSRU]ąGNRZDü LQQH
LQIRUPDFMH : SRSU]HGQLFK RGFLQNDFK
PyZLOLĞP\ĪHZHZVSyáF]HVQ\PVSU]ĊFLH F\IURZ\P G\VSRQXMHP\ GXĪą G\QDPLNą U]ĊGX G% 3R]LRP V\JQDáX F\IURZHJR DPSOLWXGĊ QLH JáRĞQRĞü 
PLHU]\P\ Z GHF\EHODFK Z RGQLHVLHQLX GR SHáQHM VNDOL G%)6  D SR]LRP
G%)6 RGSRZLDGD QDMZLĊNV]HPX QLH]QLHNV]WDáFRQHPX V\JQDáRZL VLQXVRLGDOQHPX 1DWRPLDVW ÄJáRĞQRĞü V\JQDáX

F\IURZHJR´ PLHU]\P\ Z GRĞü
VNRPSOLNRZDQ\ VSRVyE ZHGáXJ
UHNRPHQGDFML ,785 %6
Z ORJDU\WPLF]Q\FK MHGQRVWNDFK
/8 WHĪ Z RGQLHVLHQLX GR SHáQHM VNDOL /8)6  SU]\ F]\P
/8)6 RGSRZLDGD SRGDQLX QD
NDQDá\ OHZ\ L SUDZ\ V\JQDáX
VLQXVRLGDOQHJR N+] R PDNV\PDOQ\PSR]LRPLHG%)6

LUFS czy LKFS?

Loudness and Headroom based
0 dB always equals 85 dBC SPL with pink noise
orange marks are calibration values at -20 dB FS
+14
+12
+12

+20
+16
+12
+8

+8

+8

+4

+4

+4

0

85 dB

0

85 dB

0
-4

-4

-4

-8

-8

-8

-12

-12

-12

79 dB

85 dB

77 dB

3U]\SRPQLMP\ ĪH GHF\EHORZD -16
-16
-16
MHGQRVWND ÄF\IURZHM´ JáRĞQRĞFL
-20
-20
-20
Z]JOĊGQHM V\JQDáX WR LU F]\OL
-24
-24
SRSURVWXLoudness UnitLĪHMHG- -24
K-20/RMS
K-12/RMS
K-14/RMS
QRVWNą JáRĞQRĞFL EH]Z]JOĊGQHM
Large Theatre
Home
Theatre
Broadcast
V\JQDáX RGQLHVLRQHM GR SHáQHM "Daring"
Home Theatre
"Pop" music
12 dB HR
Wide-range Music
VNDOL )XOO 6FDOH  MHVW LUFS
14dB HR
20 dB HR over 85
.RQLHF]QLH WU]HED MHGQDN ZVSR- Rys. 59
http://www.aes.org/technical/documentPQLHü ĪH ZHGáXJ QLHNWyU\FK
ĨUyGHá EH]Z]JOĊGQą MHGQRVWNą JáRĞQRĞFL Downloads.cfm?docID=65
MHVW LKFS /.)6 WR VNUyW RG Loudness ZVNUyFLH
K-weighted Full Scale6NUyWWHQZVND]X- http://goo.gl/IpftN5.
1LHFR ZF]HĞQLHMV]D skala K %RED
MH ZLĊF QD ]DVWRVRZDQLH ILOWUX ZDĪąFHJR
. L MHVW WR GRNáDGQLH WR VDPR FR /8)6 .DW]D SRPLPR WHM VDPHM OLWHUNL QLH PD
SUDNW\F]QLH QLF ZVSyOQHJR ] ILOWUHP .
=DSDPLĊWDM
Z\NRU]\VW\ZDQ\P G]LĞ SRZV]HFKQLH GR
LUFS = LKFS
2]QDF]HQLH /8)6 MHVW Z\NRU]\VW\ZDQH SRPLDUyZJáRĞQRĞFL
Z (XURSLH QDWRPLDVW Z 86$ VWRVXMH VLĊ
1DOHĪ\WHĪZVSRPQLHüĪHSU]\MĊW\G]LĞ
VNUyW/.)6
QD FDá\P ĞZLHFLH VSRVyE SRPLDUX JáRĞQR1D PDUJLQHVLH ZDUWR ZVSRPQLHü ĪH ĞFL ZHGáXJ ,785 %6 MHVW ZGUDĪDQ\
/.)6 QLH PD QLF ZVSyOQHJR ] WDN ]ZDQą GRSLHUR RG URNX  JG\ SRMDZLáD VLĊ
VNDOą . RUD] VSRVREHP PRQLWRURZDQLD SLHUZV]DZHUVMDWHMUHNRPHQGDFML7\PF]DJáRĞQRĞFL L ]DNUHVX G\QDPLNL ]DSURSRQR- VHPMXĪZF]HĞQLHM]DMPRZDQRVLĊSRPLDUDZDQ\PL Z URNX  SU]H] %RED .DW]D PL JáRĞQRĞFL Z UyĪQ\FK G]LHG]LQDFK 'OD6NDOD.DZáDĞFLZLHMHGQD]WU]HFKZHUVML WHJR Z OLWHUDWXU]H GR G]LĞ PRĪQD VSRWNDü
WHMVNDOL±rysunek 59VáXĪ\GRFHOyZVWX- UyĪQHSURSR]\FMHVSRVREyZSRPLDUXJáRĞG\MQ\FKJG]LHZ\NRU]\VWXMHVLĊNDOLEUDFMĊ QRĞFL L UyĪQH ]ZLą]DQH ] W\P QD]Z\ MHGV]XPHPUyĪRZ\PRRNUHĞORQ\PQDWĊĪHQLX QRVWNLLVNUyW\/LWHUDWXUDMHVWREV]HUQDDOH
GĨZLĊNX/LQNGRRU\JLQDOQHJRGRNXPHWX QLHPDSRWU]HE\]DJáĊELDüVLĊZV]F]HJyá\
R
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Podstawy
UDF]HM RNUHĞOD Z\]QDF]RQą
Z GáXĪV]\P F]DVLH ÄGDZNĊ
KDáDVX´ EH]SLHF]Qą OXE QLHEH]SLHF]QąGODF]áRZLHND

Nie tylko ITU-R

-HGQDNZDUWRZLHG]LHüĪHF]ĊVWRSRMDZLDáD VLĊ WDP GXĪD OLWHUD / RG DQJLHOVNLHJR
/RXGQHVV 3RSXODUQ\ E\á VNUyW Leq F]\OL
JáRĞQRĞü HNZLZDOHQWQD HT RG eqivalent 
3RQLHZDĪ SU]\ JáRĞQRĞFL Z JUĊ ]DZV]H
ZFKRG]L MDNDĞ NU]\ZD ZDĪąFD ILOWU  VSRW\ND VLĊ UyĪQH VNUyW\ Z URG]DMX /HT A 
/HT B  /HT C  /HT D  /HT M  /HT R2LB 
/HT K -DNVLĊáDWZRGRP\ĞOLüOLWHU\$%
&'RNUHĞODMąXĪ\WHSVRIRPHWU\F]QHNU]\ZH ZDĪąFH /LWHUD 0 ZVND]XMH ĪH XĪ\WR
W]ZILOWUXZDĪąFHJR&&,5 REHFQLH,785
 1DWRPLDVW/HT R2LB L/HT K ZVND]XMą QD VSRVRE\ SRPLDUX ] Z\NRU]\VWDQLHP
GUXJLHM ZHUVML ILOWUX 5/% F]\OL ILOWUX .
Z\NRU]\VWDQHJR Z UHNRPHQGDFML  ,785
%6JG]LH]UH]\JQRZDQR]W\FKRNUHĞOHĔQDU]HF]/8/8)6L/.)6
:VSRPQLMP\WHĪĪHVSRW\NDQ\ZOLWHUDWXU]HVNUyW6(/ 6RXQG([SRVXUH/HYHO 
QLHGRW\F]\ĞFLĞOHSRPLDUXJáRĞQRĞFLW\ONR
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a)

V\JQDáF\IURZ\SUyENRZDQ\]F]ĊVWRWOLZRĞFLąI
Full scale

t

=JRGQLH ] ,785 %6
GR SRPLDUX ÄJáRĞQRĞFL V\JQDáX´ SU]\MĊWR VWRVXQNRZR
SURVWąPHWRGĊ:DUWRMHGQDN
SDPLĊWDü ĪH MXĪ RG ZLHOX
ODW SURZDG]RQR EDGDQLD
b) V\JQDáF\IURZ\SU]HSUyENRZDQ\]F]ĊVWRWOLZRĞFLąI
UyĪQ\FK SUREOHPyZ ]ZLąFull scale
]DQ\FK]SRPLDUDPLJáRĞQRĞFL 2WyĪ ] SRPLDUHP JáRĞQRĞFL GĨZLĊNyZ FLąJá\FK
GREU]H SRUDG]RQR VRELH
t
MXĪ GREUH NLONDG]LHVLąW ODW
WHPX3RGREQLHRSUDFRZDQR
VHQVRZQH PHWRG\ SRPLDUX
JáRĞQRĞFL V]XPyZ L KDáDVyZ 1DMWUXGQLHMV]\ MHVW
Rys. 61
SRPLDU JáRĞQRĞFL GĨZLĊNyZ
R GXĪHM QLHUHJXODUQRĞFL IXQNFMĊ SHáQLą VWDáH F]DVRZH XĞUHGQLDQLD
Z W\P PRZ\ L PX]\NL 'R SU]\ SURVWRZDQLX DWDN PV RSDGDQLH
LFK SRPLDUyZ Z\NRU]\VW\- PV LSRVXPRZDQLX DWDNPVRSDZDQR UyĪQH ]áRĪRQH PHWR- GDQLH PV :DUWR ]DXZDĪ\ü ĪH MHVW WR
G\ JáyZQLH SROHJDMąFH QD PLHUQLN PRQRIRQLF]Q\ ± MHGQRNDQDáRZ\
SRG]LDOH V\JQDáX QD ZĊĪV]H :LĊFHMV]F]HJyáyZQSQDVWURQLH
OXE V]HUV]H SDVPD F]ĊVWRWOL- www.orban.com/meter/Technology.html.
ZRĞFL SURVWRZDQLH L RGSR0LHUQLN JáRĞQRĞFL &%6 XSRZV]HFKQLá
ZLHGQLH VXPRZDQLH V\JQD- VLĊZ86$JG]LHGHIDFWRVWDáVLĊVWDQGDUáyZ]SRV]F]HJyOQ\FKSDVP GHP Z UR]JáRĞQLDFK 7HQ VSRVyE SRPLD1LHNWyUH WDNLH PHWRG\ MDN UX ]DSURSRQRZDQ\ Z ODWDFK  SU]H]
QDSU]\NáDGPHWRGD=ZLFNH- &%6]GRE\áX]QDQLHSRQLHZDĪZVND]DQLD
UD]SRG]LDáHPQDSDVPD QDSUDZGĊGREU]HRG]ZLHUFLHGODMąVXELHN RNWDZRZH RUD] PHWRGD W\ZQH RGF]XFLH JáRĞQRĞFL 3RPLPR WHM
6WHYHQVD ] ILOWUDPL RNWDZR- GREUHM RSLQLL GR SRZV]HFKQHJR XĪ\WNX
Z\PLGRF]HNDá\VLĊX]QDQLD SU]\MĊWR Z RVWDWQLFK ODWDFK LQQH UR]ZLą]D PLĊG]\QDURGRZH QRUP\ ]DQLH ZHGáXJ  ,785 %6 NWyUH
,62%L$ 
SU]\QDMPQLHM Z ZHUVML SLHUZRWQHM PLDáR
=QDF]ąFH RVLąJQLĊFLD ZLHOHZDG
Z G]LHG]LQLH SRPLDUyZ RUD]
-DN ] WHJR ZLGDü QLH PDP\ D UDF]HM
Rys. 60
QRUPDOL]DFML JáRĞQRĞFL PD ZRJyOHQLHLVWQLHMHMDNDĞÄLGHDOQDPHWRGD
]QDQDIRUPD'ROE\:OLWHUDWXU]H SRPLDUXJáRĞQRĞFL´$ZV]\VWNR]SRZRPRĪQD ]QDOHĨü WHĪ PQyVWZR PDWHULDáyZ GX VSHF\ILF]Q\FK FHFK OXG]NLHJR ]P\VáX
RSLVXMąF\FK ODERUDWRU\MQH EDGDQLD UyĪ- VáXFKX 1DGDO Z RILFMDOQ\FK PDWHULDáDFK
Q\FK DVSHNWyZ NZHVWLL JáRĞQRĞFL PX]\NL PRĪQD VSRWNDü VWZLHUG]HQLD W\SX ponieLPRZ\
ZDĪ ZUDĪHQLH JáRĞQRĞFL MHVW VXELHNW\ZQą
.RQLHF]QLH WU]HED WHĪ ZVSRPQLHü LĪ FHFKą OXG]NLHJR ]P\VáX VáXFKX ]DZV]H
Z 86$ Z ODERUDWRULDFK WHOHZL]ML &%6 RVWDWHF]Q\P PLHUQLNLHP JáRĞQRĞFL EĊG]LH
RG ODW  ;; ZLHNX SUDFRZDQR QDG VSR- OXG]NLH XFKR D QLH ĪDGHQ SU]\U]ąG 1LHVREDPL SRPLDUX L DXWRPDW\F]QHJR XWU]\- PQLHMGRUyĪQ\FKFHOyZQLH]EĊGQHVąĞFLP\ZDQLD MHGQDNRZHM JáRĞQRĞFL V\JQDáyZ ĞOHRNUHĞORQHWHFKQLF]QHPHWRG\SRPLDUX
WHOHZL]\MQ\FK L UDGLRZ\FK 3R NLONXQDVWX JáRĞQRĞFL
7U]HED WHĪ MDVQR SRZLHG]LHü ĪH SURODWDFKEDGDĔQDSRF]ąWNXODW%URQZ\Q
-RQHV L (PLO 7RULFN SU]HGVWDZLOL VSRVyE VWD SLHUZRWQD UHNRPHQGDFMD ,78 ] URNX
SRPLDUX RSDUW\ QD SRG]LDOH SDVPD SU]H] E\áDPRFQRQLHGRVNRQDáDDQDZHW
RVLHPILOWUyZRNWDZRZ\FKLRGSRZLHGQLP EXG]LáDLVWRWQHZąWSOLZRĞFL:NROHMQ\FK
SURVWRZDQLX SHáQRRNUHVRZ\P ] ILOWUDPL ZHUVMDFK XĞFLĞORQR SHZQH V]F]HJyá\
L GREUDQ\P F]DVLH DWDNX L RSDGDQLD  RUD] LZ]ERJDFRQR]DOHFHQLD0LĊG]\LQQ\PL
VXPRZDQLXLXĞUHGQLDQLXX]\VNDQ\FKV\J- ]DOHFRQR EUDPNRZDQLH F]\OL SRPLMDQLH
QDáyZ±rysunek 601LHPDWDPSU]HWZRU- GáXĪV]\FKRNUHVyZFLV]\&KRG]LRWRĪH
QLNyZZDUWRĞFLVNXWHF]QHMDEDUG]RZDĪQą ZSU]\SDGNXDXG\FMLJG]LHEDUG]RJáRĞQH
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Podstawy
UHSUH]HQWRZDQ\ SU]H] QLH V\JQDá Z W\P
SU]\SDGNX VLQXVRLGDOQ\ Z\NUDF]D SR]D
-6 -3 Ref
-9
GRSXV]F]DOQHJUDQLFH3RF\IURZHMUHNRQ+
3
-12
+6
VWUXNFML SROHJDMąFHM QD REOLF]HQLX ZLHO-15
+9
LU
NRĞFL SUyEHN SRĞUHGQLFK oversampling 
-18
RND]XMH VLĊ LĪ QLHNWyUH ]UHNRQVWUXRZDQH
SUyENLPXVLDá\E\Z\NUDF]DüSR]DGRVWĊS+06.0
Q\ ]DNUHV ± rysunek 61b $ WR WDN F]\
Programme
Peak
loudness
LQDF]HM R]QDF]D REFLĊFLH ZLHU]FKRáNyZ
F]\OL GHIRUPDFMĊ V\JQDáX $E\ Z\NU\ü
WDNĪH WDNLH HZHQWXDOQRĞFL ]DSURSRQRZDQR SURFHGXUĊ GR SRPLDUX SUDZG]LZHM
ZDUWRĞFL V]F]\WRZHM V\JQDáX F\IURZHJR
M Start/Stop
WUXH SHDN  SROHJDMąFą QD ]ZLĊNV]HQLX
All
S
OLF]E\ SUyEHN SU]H] F\IURZH Z\OLF]HQLH
Speech
I
VSRG]LHZDQ\FK ZDUWRĞFL SUyEHN SRĞUHGMode
QLFK ] SUyEHN LVWQLHMąF\FK D QDVWĊSQLH
Opcjonalnie
Rys. 62
VSUDZG]HQLX ZDUWRĞFL
Rys. 63 ZV]\VWNLFK SUyEHN F]\ Vą
IUDJPHQW\ RGG]LHORQH
PQLHMV]HRGG%)6
Vą GáXĪV]\PL RNUHVDPL
+9
3RMDZLá\VLĊWHĪGRGDWFLV]\ SU]\U]ąG ] ILOPeak
Opcjonalnie
+6
NRZH UHNRPHQGDFMH MDN
WUHPRGXĪHMVWDáHMF]DFKRüE\ ,785 %6
VRZHMSRSURVWXXĞUHG+3
QLHP\OLü],785
QL Z\QLN L SRNDĪH ĪH
Ref
+09.0

 JG]LH SU]HGVWDZLRQR
ĞUHGQLD JáRĞQRĞü MHVW
-3
]DOHFHQLD
GRW\F]ąFH UHDPDáD-HGQDNF]áRZLHN
-6
OL]DFMLPLHUQLNyZJáRĞQRVáXFKDMąF WHJR PDWH-9
LU
ĞFLEDUG]LHMLPQLHMSUHF\ULDáX GĨZLĊNRZHJR
-12
]\MQ\FKRysunki 62L63
EĊG]LH PLDá ZUDĪHQLH
-15
SRND]XMą SURSR]\FMH UHDĪH SU]HFLĊWQD JáRĞQRĞü
OL]DFML SRFKRG]ąFH ] WHJR
MHVW GXĪD 5HNRPHQGD-18 Programme
loudness
ZáDĞQLHGRNXPHQWX
FMD ,785 ZVND]XMH
LĪ RNQR EUDPNRZDQLD
0DMą WR E\ü PLHUQLNL
F]\OL F]DV Z NWyU\P
JáRĞQRĞFL Z\VNDORZDQH
M
S
REOLF]DQD MHVW MHGQD
Z MHGQRVWNDFK /8 1LHI
Mode
ÄSUyEND´  SRZLQQR
NWyUH IXQNFMH PRJą E\ü
Z\QRVLüPVLNROHMRSFMRQDOQH QLHPQLHM ZH
QH RNQD SRZLQQ\ QD
ZV]\VWNLFK PD LVWQLHü
Start/Stop
VLHELH ]DFKRG]Lü DĪ
PRĪOLZRĞü SU]HáąF]HAll
Opcjonalnie QLD WU\EX SUDF\ 0RGH 
R  5HNRPHQGDSpeech
FMD GHILQLXMH WHĪ GZD
L SU]HZLGXMH VLĊ WU]\
SURJL EUDPNRZDQLD
WU\E\R]QDF]RQH06,
VWDá\ L ]PLHQQ\ G\QDPLF]Q\  7H ]PLD6ą WR W\ONR SU]\NáDG\ RSLVDQH
Q\ ]QDF]QLH SU]\EOLĪ\á\ ZVND]DQLD GR Z ]DOHFHQLDFK L VáXV]QLH PRJą VLĊ
VXELHNW\ZQLHRGF]XZDQHMJáRĞQRĞFL
Z\GDü ]DVNDNXMąFR SURVWH : U]HF]\=ZUyFRQR WHĪ XZDJĊ QD IDNW ĪH SU]\ ZLVWRĞFL UHDOL]RZDQH Vą OLF]QH ÄEDUSURSRQRZDQ\PSLHUZRWQLHSRPLDU]HJáRĞ- G]LHM QRZRF]HVQH´ PLHUQLNL JáRĞQRĞFL
QRĞFL QLH PD ĪDGQHM LQIRUPDFML R V]F]\- ]DUyZQR DXWRQRPLF]QH MDN WHĪ EĊGąFH
WDFKV\JQDáXFRWHĪMHVWEDUG]RZDĪQHGOD F]ĊĞFLą EDUG]LHM ]áRĪRQ\FK V\VWHPyZ
LQĪ\QLHUDGĨZLĊNX]XZDJLQDPRĪOLZRĞü VáXĪąF\FK GR UHMHVWUDFML OXE XWU]\P\SU]HVWHURZDQLD 'RGDQR ZLĊF ]DOHFHQLD ZDQLD MHGQDNRZHM JáRĞQRĞFL DXG\FML
E\ RERN JáRĞQRĞFL MHGQRF]HĞQLH PLHU]\ü GDQHM VWDFML UDGLRZHM F]\ WHOHZL]\MQHM
WHĪ DPSOLWXGĊ V]F]\WyZ V\JQDáX , WR QLH 2SUyF] UR]PDLW\FK UR]ZLą]DĔ VSU]ĊWRW\ONR PDNV\PDOQH ZDUWRĞFL SUyEHN V\J- Z\FKLVWQLHMąWHĪSURJUDPRZHPLHUQLNL
QDáX F\IURZHJR DOH UyZQLHĪ VSUDZG]Dü JáRĞQRĞFL
: QDVWĊSQ\P RVWDWQLP MXĪ RGFLQF]\ SU]HZLG\ZDQD DPSOLWXGD ]UHNRQVWUXRZDQHJRV\JQDáXSRPLĊG]\]DUHMHVWURZD- NX F\NOX ZVSRPQLP\ R UyĪQLFDFK Z
Q\PL SUyENDPL QLH SU]HNURF]\ SR]LRPX ]DOHFHQLDFK L QRUPDFK VWRVRZDQ\FK Z
JUDQLF]QHJR G%)6 0RĪH VLĊ ERZLHP SRV]F]HJyOQ\FK NUDMDFK L QD SRV]F]HRND]DüĪHVLOQ\V\JQDáRGXĪHMF]ĊVWRWOL- JyOQ\FKNRQW\QHQWDFK2PyZLP\WDNĪH
ZRĞFL ]RVWDá WDN VSUyERZDQ\ ĪH ZV]\VW- SU]\NáDG\VSU]ĊWXLRSURJUDPRZDQLDGR
NLH SUyENL PLHV]F]ą VLĊ Z GRVWĊSQ\P SRPLDUXJáRĞQRĞFL
]DNUHVLH ± SU]\NáDG ]LOXVWURZDQ\ MHVW QD
Piotr Górecki
rysunku 61a 3UyENL VLĊ PLHV]F]ą DOH
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Podstawy

Problemy z głośnością,

czyli od VU-metru do LUFS część 10

Zalecenia i normy

Wszystkie współczesne mierniki głośności oparte są na dokumentach ITU-R.
ITU-R to sektor radiokomunikacji, natomiast ITU to International Telecommunication Union, czyli Międzynarodowy
Związek Telekomunikacyjny. Rysunek
64 pokazuje logo ITU. Obecnie jest to
wyspecjalizowana organizacja będąca
częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale jej początki sięgają roku 1865,
gdy założono International Telegraph
Union. Pierwszą wersję rekomendacji
ITU-R BS.1770 opublikowano w roku
2006. W marcu 2011 wypuszczono wersję
zrewidowaną ITU-R BS.1770-2, gdzie
uściślono kwestię bramkowania w celu
wyeliminowania wpływu dłuższych okresów ciszy. W sierpniu 2012 ukazała się
wersja ITU-R BS.1770-3, aktualna do
chwili pisania tego artykułu.
Zasadniczo wszystkie dzisiejsze
pomiary i mierniki głośności powinny
być oparte na najnowszej wersji. Trzeba
jednak podkreślić, że publikacje ITU-R
są wprawdzie „ogólnoświatowe”, ale nie
mają żadnej mocy wiążącej. Na bazie
tych rekomendacji tworzono bardziej
szczegółowe wskazówki i standardy
„lokalne”. Są one potrzebne, ponieważ
rekomendacje ITU wskazują tylko, jak
mierzyć. Określają one metody pomiaru,
natomiast nie określają, jakie mają być
optymalne czy maksymalne poziomy
w programach radiowych i telewizyjnych.
I tak w USA już w roku
2009 komitet Advanced
Television Systems Committee wydał specyfikację
oznaczoną ATSC A/85.
Dotyczy on amerykańskiej
telewizji cyfrowej i kodeka AC3. Zaleca docelowy
poziom głośności (target
loudness) równy –24LKFS
(–24LUFS) i zawiera szereg wskazówek dotyczących normalizacji progra-
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mów pod względem głośności. Standard
ATSC A/85 był modyfikowany, najpierw
w roku 2011, żeby mógł stać się podstawą
ustawy ograniczającej głośność reklam,
zwanej Calm Act, potem także w roku
2013.
W Japonii narodowy standard TR-B32
bazujący na ITU-R BS.1770-2 określił
docelowy poziom głośności bez bramkowania –24LKFS/LUFS, co w praktyce
odpowiada –23LKFS z bramkowaniem
okresów ciszy.
W Australii związek wszystkich
nadawców telewizyjnych zwany obecnie
FreeTV opracował zestaw zaleceń (Operational Practice) oznaczony OP-59.
Nas bardziej interesuje Europa, gdzie
wskazówki, a wręcz standardy dotyczące głośności, i to nie tylko przekazów telewizyjnych, przedstawiła EBU
(European Broadcasting Union), czyli
Europejska Unia Nadawców. EBU
powstała w roku 1950, skupia publiczne (niekomercyjne) stacje telewizyjne
i radiowe. Jest znacznie lepiej znana
jako Eurowizja, głównie z międzynarodowego konkursu piosenki. Wskazówki
dotyczące głośności zostały przedstawione jako EBU-R128 w roku 2010,
potem były rewidowane w 2011 i 2014.
Jest to rozwinięcie i uściślenie wskazówek z ITU-R BS.1770. Podstawowa
rekomendacja
(https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf)
jest krótka i ogólna. Natomiast szczegóły opisane są w czteRys. 64
rech obszerniejszych
dokumentach: EBU
Tech 3341, 3342,
3343, 3344. Co ciekawe, na stronie https://
tech.ebu.ch/loudness
wszystkie cztery są
dostępne w wersji
polskiej (tłumaczenie
z roku 2010, natomiast wersje angielskie pochodzą z roku
2011).
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Rys. 65

Rys. 66

Miernik głośności zrealizowany wg
ITU-R BS.1770 będzie pracował w standardowym, tak zwanym „trybie EBU”,
gdy spełnione będą konkretne warunki.
Miernik taki musi mieć trzy skale czasowe:
M (momentary) – głośność chwilowa:
okno czasowe 0,4s bez bramkowania
S (shortterm) – głośność krótkoterminowa: okno czasowe 3s, bez bramowania
I (integrated) – głośność uśredniona
całego programu: z bramkowaniem.
Skale mogą być wyświetlane jednocześnie lub przełączane.
Pochodzący z EBU Tech 3343 rysunek 65 pokazuje przykładową realizację jednoczesnego pseudoanalogowego
wyświetlania trzech wskazań za pomocą
„zgiętej wskazówki” (bendy needle).
Według EBU, zalecana znormalizowana średnia głośność powinna wynosić –23LUFS, wobec czego przy wyrażaniu w jednostkach względnych 0LU
= –23LUFS. Takie wskazanie miernika powinien dać sygnał stereofoniczny
1000Hz o amplitudzie –23dBFS.
Ponadto miernik w „trybie EBU” musi
mieć możliwość pomiaru poziomu maksymalnej „rzeczywistej wartości szczytowej”
(TP – True Peak), czyli nie tylko głośności,
ale też amplitudy, by zapobiegać przesterowaniu i „obcięciu wierzchołków” sygnału.
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Rys. 67

lub ich części. Miernik EBU musi
oferować dwie skale:
EBU+9 to zakres
–18,0LU…+9,0 (–41LUFS…–
14LUFS)
EBU+18 to zakres:
–36,0LU…+18,0 (–59LUFS…–
5LUFS)
Ilustruje to rysunek 66. Żadna
z tych skal nie dochodzi do 0LUFS,
ponieważ w praktyce programy
mowy i muzyki nie mają takich
głośności (taką głośność miałyby
„sztuczne” silne sygnały ciągłe).
Mierniki głośności, zgodne
z EBU R128, mogą być oznaczane
za pomocą znaczka – logo, pokazanego na rysunku 67, który jest stylizowanym napisem 128 tworzącym
uśmiechniętą twarz.
W dokumentach EBU Tech 3343,
3344 omawianych jest też wiele
innych zagadnień, dotyczących profesjonalistów, związanych z pomiarami
i normalizacją głośności w systemach
radiowych i telewizyjnych. Generalnie chodzi o przestawienie mediów
profesjonalnych, by zamiast normalizować szczyty sygnału, normalizowali średnią głośność na poziomie
–23LUFS. Wszystko to dzieje się
dosłownie na naszych oczach i jest
stopniowo wdrażane w kolejnych krajach świata, także w Polsce.

Fot. 68

Zmierzone tak szczyty
nie są wyrażane w jednostRys. 69
kach głośności LU czy
LUFS. Chodzi o amplitudę, więc są wyrażane
w decybelach. Zasadniczo
powinny być wyrażane
w dBFS. Szczyty nie są
jednak wyrażane w dBFS,
tylko w dBTP. Literki
TP wskazują, iż wielkości szczytów nie są brane
z istniejących próbek sygnału cyfrowego, tylko są
wyliczane w procedurze
True Peak przy zastosowaniu nadpróbkowania
(oversampling), co było
opisane w poprzednim
odcinku. W EBU R128
zalecany
maksymalny
poziom szczytów wynosi
–1dBTP.
Rekomendacja EBU
R128 oprócz średniej
„głośności programu” (I
- Integrated) zaleca również pomiar
i wykorzystanie LRA – Loudness Range,
czyli „zakresu głośności”. Łatwo zrozumieć sens określenia „Zakres głośności”
i praktyczną przydatność tego parametru.
Jednak warto wiedzieć, że LRA nie
jest ani omawianym wcześniej zakresem dynamiki, ani współczynnikiem
szczytu. Nie jest łatwo wytłumaczyć za
pomocą prostych określeń, o co dokładnie chodzi. LRA, czyli zakres rozkładu
poziomów głośności,
jest obliczany za pomocą dość skomplikowanego algorytmu (jest
określony przez oszacowanie różnic pomiędzy niskimi a wysokimi
percentylami danego
rozkładu) – szczegóły
w dokumencie EBU
Tech 3342. Choć definicje i sposób obliczania mogą przestraszyć,
główna idea jest prosta:
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Sprzęt
i oprogramowanie

chodzi o wyrażoną w jednostkach LU
różnicę między dźwiękami najgłośniejszymi, a najcichszymi sygnałami
użytecznymi.
W przypadku pomiaru uśrednionej
głośności (I) i związanego z tym zakresu
LRA użytkownik w dowolnym czasie
musi mieć możliwość startu, pauzy,
kontynuacji i resetowania tych wskazań,
żeby dowolnie mierzyć głośność średnią
I oraz LRA poszczególnych programów

Na rynku dostępne są liczne przyrządy, w których wykorzystano opisywane
nowe metody pomiaru głośności. Oferta
rynkowa jest szeroka, jednak sprzętowe realizacje mierników głośności są
bardzo drogie, ponieważ przeznaczone
są do celów profesjonalnych, głównie
studiów telewizyjnych i radiowych. Często nie są to tylko mierniki, ale złożone urządzenia i systemy, zapewniające
także normalizację i rejestrowanie głośności audycji. Wiele mierników głośności dostępnych jest w postaci programów
komputerowych.

Rys. 70
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Podstawy
Fotografia 68 pokazuje potężny studyjny
system firmy tcelectronic. Firma ta oferuje
też rozwiązania programowe mierników
głośności. Na rysunku
69 widać typowy dla
tej firmy „radarowy”
wskaźnik głośności,
gdzie można zidentyfikować wcześniej opisywane parametry i opcje.
Rysunek 70 przedstawia interfejs miernika
VisLM-H Nugen Audio.
Dostępne są liczne
programowe mierniki
głośności. Większość
jest płatna, jednak warto
wiedzieć, że niektóre
są w pełni darmowe.
W roku 2012 Steinberg
udostępnił miernik głośności SLM 128 – rysunek 71. Nadal dostępny
jest pod adresem:
www.steinberg.net/en/
support/unsupported_
products/slm_128.html
w skrócie:
http://goo.gl/jn1eEY.
Uwaga! Nie jest to jednak samodzielna
aplikacja komputerowa, tylko wtyczka
VST3 do programów „dźwiękowych”.
Dostępny jest też w pełni darmowy
programowy miernik głośności, dostępny
zarówno na Windows, jak i Maca. Bezpłatnie udostępnia go amerykańska firma
Orban, która jest producentem sprzętu
studyjnego. Pod adresem
http://www.orban.com/meter
dostępne są różne wersje, w tym 2.8.0
dla Windows - najnowsza w chwili pisania tego artykułu. Rysunek 72 pokazuje
interfejs miernika w tej najnowszej wersji
2.8.0. Wersja ta ma też możliwość analizy.
Rysunek 73 przedstawia wyniki analizy
jednego z utworów z folderu /Przykładowa
muzyka z Windows. Natomiast rysunek
74 pokazuje kartę ustawień (Settings). Jest

Rys. 72
Rys. 74
Rys. 73

to w pełni użyteczny miernik głośności,
zawierający wskaźniki głośności ITU-R
BS1770 oraz CBS,
a także klasyczne mierniki poziomu: VU-metr
i PPM. Naprawdę warto
go ściągnąć i wykorzystać!
Kończymy
cykl.
Warto
zainteresować się tematem, bo
w cyfrowej technice
audio duże znaczenie
ma właśnie pomiar
głośności, a nie jego
poziomu (amplitudy).
Kto chce nieco głębiej
poznać temat głośności, może zacząć
od lektury polskiej wersji dokumentów
EBU Tech 3341, 3342, 3343, 3344,
R
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dostępnych na stronie:
https://tech.ebu.ch/loudness.
Piotr Górecki
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